
สังเขปของการฝึกอบรมการก่อตั้งคริสตจักรอย่างรวดเร็ว (ซีพเีอม็) 

บทน า 

1) องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราไดท้รงใหง้านเราท่ีจะ “ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก” 
a) พระองคไ์ม่มีพระประสงคใ์หใ้ครหลงหาย 
b) พระองครั์บสั่งแก่เราวา่ทุ่งนาก็เหลืองอร่ามพร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวแลว้ 

2) เราตอ้งท างานน้ีอยา่งเร่งด่วน 
a) องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะมาในไม่ชา้น้ี 
b) ทุกวนัชาวอีสานมากกวา่ 400 คน ก าลงัไปสู่ความเป็นนิรันดร์โดยปราศจากพระเยซูคริสต ์

3) เราตอ้งตอบสนองต่อการเรียก 
a) ทรงเรียกจากเบ้ืองบน คือพระบญัชาขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ (มาระโก 16:15) 
b) เรียกจากเบ้ืองล่าง คือ เศรษฐีท่ีร้องออ้นวอนอยูใ่นนรกให้ใครสักคนหน่ึงไปประกาศข่าวประเสริฐกบัครอบครัวของเขา 

(ลูกา 16:27-28) 
c) เรียกจากภายใน คือ อาจารยเ์ปาโลรู้สึกจ าเป็นท่ีจะตอ้งประกาศข่าวประเสริฐ (1 โครินธ์ 9:16-17) 
d) เรียกจากภายนอก คือ อาจารยเ์ปาโลไดย้นิเสียงเรียกจากชาวมาซิโดเนียใหไ้ปหาพวกเขา(กิจการ 16:9) 

4) ส่ิงท่ีจ  าเป็นก็คือ การก่อตั้งคริสตจกัรอยา่งรวดเร็ว คือคริสตจกัรทอ้งถ่ินท่ีทวคูีณอยา่งรวดเร็วภายใตก้ารน าของคนในทอ้งถ่ิน 
a) ในประเทศบงักลาเทศ มี 6,000 คริสตจกัรไดก่้อตั้งข้ึนในเวลา 8 ปี และมีคนรับบพัติสมา  

มากกวา่ 200,000 คน 
b) ในประเทศจีน มีการก่อตั้งมากกวา่ 100 คริสตจกัร มีสมาชิกถึง 16,000 คน ในเวลา 3 ปี 

5) คริสตจกัรซ่ึงจะคลอดคริสตจกัรลูกอีกหลายแห่ง เป็นความจ าเป็น 
a) ไม่ใช่คริสตจกัรชา้ง แต่เป็นคริสตจกัรกระต่าย 

ช้าง                  กระต่าย 
i) มีการสืบพนัธ์ุปีละ 4 คร้ังเท่านั้น   มีการสืบพนัธ์ุไดต้ลอดเวลา 
ii) ตั้งทอ้งคร้ังหน่ึงมีลูกเพียงตวัเดียว   ตั้งทอ้งคร้ังหน่ึงมีลูกได ้7 ตวั 
iii) ระยะเวลาตั้งทอ้ง 22 เดือน    ระยะเวลาตั้งทอ้ง 1 เดือน 
iv) การเติบโตทางเพศเตม็ท่ีเม่ืออาย ุ18 เดือน  การเติบโตทางเพศเตม็ท่ีเม่ืออายุ 

4 เดือน 
v) ในเวลา 3 ปี ชา้ง 2 ตวัจะมีลูกไดแ้ค่ 3 ตวั  ในเวลา 3 ปี กระต่าย 2 ตวัจะมี 

ลูกได ้476 ลา้นตวั 
b) ไม่ใช่คริสตจกัรกบ แต่เป็นคริสตจกัรจ้ิงจก 

i) กบรอใหเ้หยือ่เขา้มาหา (มา) แต่จ้ิงจกออกไปหาเหยือ่ (ไป) 
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c) ไม่ใช่คริสตจกัรตน้ไทรแต่เป็น คริสตจกัรตน้กลว้ย 
i) ตน้ไทรอินเดียจะมัน่คงแขง็แรงไดต้อ้งมีรากเยอะใบดก ไม่มีอะไรสามารถเติบโตภายใตร่้มของมนัได ้
ii) ตน้กลว้ยมีหน่อไมใ้หม่ทุก ๆ 6 เดือน 

6) เป้าหมายของการฝึกอบรมน้ีไม่ใช่เพียงฝึกสาวกเท่านั้น หรือไม่ใช่เพียงการฝึกผูน้ าเท่านั้น  เป้าหมายของการฝึกอบรมน้ีคือ
การฝึกผูก่้อตั้งคริสตจกัรท่ีจะฝึกผูอ่ื้นใหเ้ป็นผูก่้อตั้งคริสตจกัรไดด้ว้ย 
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ก้าวสู่การก่อตั้งคริสตจักรอย่างรวดเร็ว 
คุณจะฝึกผูอ่ื้นอย่างไรให้เร่ิมตน้คริสตจกัรซ่ึงคลอดคริสตจกัรลูกได ้ถา้เป็นไปไดใ้ห้พากลุ่มท่ีผกูพนักนั เป็นผูย้งัไม่เช่ือ

หรือผูเ้ช่ือใหม่กลุ่มละ 4 คน หรือมากกวา่ และน าเขาดว้ยบทเรียนเหล่าน้ี ให้จ  าไวว้า่ผูเ้ขา้ร่วมในกลุ่มจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
บางคนก็จะเลิกไป อาจมากถึง 3 คนจาก 4 คน แต่คนท่ียงัคงอยูจ่ะเกิดผลมาก คนหน่ึงอาจน าเพื่อนหรือคนในครอบครัว 5 หรือ 10 
คน หรือมากกวา่มาถึงพระเยซูคริสต ์ 

ตารางเวลาท่ีดีท่ีสุดคือการพบกนัสั้น ๆ คร้ังละ 1-2 ชัว่โมง เป็นประจ า พยายามพบกนัให้ไดส้ัปดาห์ละคร้ัง หรือบ่อยกวา่
นั้นสักประมาณ 12 คร้ัง อยา่งไรก็ดีบางทีอาจตอ้งใชช่้วงเวลาในการฝึกอบรมอยา่งเขม้ขน้นานหลายวนัเป็นคร้ังคราว 

คุณไม่ไดเ้ร่ิมตน้คริสตจกัร คุณก าลงัน าบุตรของพระคริสต์ให้เร่ิมตน้คริสตจกัร คุณไม่ไดน้ าการประชุมเป็นประจ าของ
คริสตจกัรใหม่  คุณก าลงัฝึกอบรมผูน้ าคนส าคญัของคริสตจกัรใหม่ให้รู้วา่จะน าคริสตจกัรใหม่ท่ีเขาเร่ิมตน้ข้ึนน้ีอยา่งไร พวกเขา
จะน าการประชุมของคริสตจกัรใหม่ในขณะท่ีคุณไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่ 

ภายหลงัจากการใชว้ิธีน้ีฝึกอบรมผูอ่ื้นแลว้ คุณจะรู้วา่จะท าอยา่งไร แลว้คุณจะสามารถจดัส่วนประกอบต่าง ๆ บางอยา่ง
ของการฝึกอบรมใหม่ให้เหมาะกบัสถานการณ์ของคุณเอง อยา่ยึดตวัคุณเองติดอยูก่บัขั้นตอนต่าง ๆ ของการนดัพบกนั 12 คร้ังน้ี 
ใหนึ้กถึงมนัอยา่งท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีอยูใ่นกล่อง แลว้ดึงเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นออกมาใชใ้นเวลาท่ีตอ้งการ 

 

รูปแบบทีจ่ะต้องท าตามในบทเรียนเหล่านีค้ือ 

1) น าพวกเขาโดยทางการศึกษา 
2) ท่องขอ้ท่องจ าดว้ยกนั 10 คร้ัง (ไม่ใช่บทเรียนทุกบทจะมีขอ้ท่องจ า) 
3) ใหพ้วกเขาสอนบทเรียนใหก้นัและกนั 
4) แลว้พวกเขาจะไปและสอนคนอ่ืน 
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การพบกนัคร้ังแรก: แบ่งปันค าพยานของคุณ 
a) แบ่งปันค าพยานของคุณ 

i) ชีวติของคุณก่อนรับเช่ือพระเยซู 
ii)  คุณเช่ือในพระเยซูไดอ้ยา่งไร 
iii) การเปล่ียนแปลงในชีวติของคุณตั้งแต่คุณเช่ือ 

b) แบ่งปันข่าวประเสริฐอยา่งเป็นเร่ืองเป็นราว : เล่าเร่ืองของการส้ินพระชนมอ์ยา่งเสียสละของพระบุตรของพระเจา้, การ
ฟ้ืนคืนพระชนมแ์ละการอภยัโทษบาปและชีวติส าหรับคนเหล่านั้นท่ีกลบัใจใหม่และเช่ือ (ลูกา 24:46-48) 

c) ถามเขาวา่อยากเช่ือในพระเยซูคริสตเ์จา้หรือไม่ น าเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวหลาย ๆ คน ให้อธิษฐานรับเช่ือในพระ
เยซูคริสตด์ว้ยกนั ( ถา้เป็นผูเ้ช่ืออยูแ่ลว้อาจรวมการพบคร้ังท่ี 1 และ 2 เขา้ดว้ยกนั) 

d) ในสัปดาห์น้ีเล่าใหเ้พื่อนฟังเร่ืองการตดัสินใจเช่ือในพระเยซูคริสต์เจา้ของคุณ 
 
สังเขปของการฝึกอบรมการก่อตั้งคริสตจกัรอยา่งรวดเร็ว  
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การพบกนัคร้ังที่ 2: ความมัน่ใจในความรอด 
1. น าพวกเขาโดยการศึกษาบทเรียนเร่ืองความมัน่ใจในความรอด 
2. ท่องขอ้ท่องจ าซ ้ า ๆ ดว้ยกนั 10 คร้ัง  
3. ใหพ้วกเขาสอนบทเรียนใหก้นัและกนั 
4. บอกเขาวา่ตอนน้ีเขาพร้อมแลว้ท่ีจะสอนคนอ่ืน 
5. ในการพบกนัคร้ังต่อไปใหถ้ามวา่เขาไดส้อนบทเรียนหรือไม่และมีประสบการณ์อะไรบา้ง 

 
บทเรียน : ความมั่นใจในความรอด 
ขอแสดงความยนิดีดว้ยท่ีคุณไดเ้กิดใหม่ในครอบครัวของพระเจา้เป็นบุตรของพระเจา้ ตั้งแต่น้ีต่อไปคุณมีความสัมพนัธ์ใหม่กบั
พระเจา้และรับเอาพระสัญญาของพระองคไ์วท้ั้งหมดได ้
1) ใหท้บทวนวา่เราไดรั้บชีวตินิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสตไ์ดอ้ยา่งไร 

a) ผลลพัธ์ของความบาปคืออะไร 
(อิสยาห์ 59:2) _________________________________________________________________ 
b) เม่ือมนุษยพ์ยายามจะมาหาพระเจา้โดยทางของตนเองนั้น ท าไมเขาจึงลม้เหลว 
(เอเฟซสั 2:8-9) ________________________________________________________________ 
c) พระเจา้ทรงดึงเราเขา้มาหาพระองคเ์องอยา่งไร 
(1 เปโตร 3:18)_________________________________________________________________ 

2) หนทางแห่งความรอด 
a) การทรงไถ่ของพระเยซู + ความเช่ือของคุณ + การกลบัใจใหม่ = ความรอด 

i) พระเจา้ไดท้รงกระท าส่ิงท่ีพระองคมี์พระประสงคท่ี์จะท าใหส้ าเร็จแลว้หรือยงั?             ___ ใช่ ___ไม่ใช่ 
ii) คุณไดท้  าในส่ิงท่ีคุณจ าเป็นตอ้งท าแลว้หรือยงั (เช่ือในความเช่ือ กลบัใจใหม่)              ____ใช่____ไม่ใช่ 
iii) ถา้คุณได”้เช่ือ”คุณก็รอดแลว้ 

b) เด๋ียวก่อน……คุณแน่ใจหรือไม่วา่คุณรอดแลว้ ถา้คุณจะตอ้งตายเด๋ียวน้ี คุณเช่ือหรือไม่วา่คุณจะไปอยูก่บัพระเยซู 
 _____ใช่_____ไม่ใช่    

c) พระเยซูทรงสัญญาอะไรกบัคนเหล่านั้นท่ีติดตามพระองค(์ยอห์น 10:28) 
___________________________________________________________________________ 

d) ชีวตินิรันดร์ไม่ไดห้มายความเพียงแต่วา่คุณจะมีชีวติอยูช่ัว่นิรันดร์ การอยูก่บัพระเจา้ในชีวติน้ี เราสามารถจะมีชีวิตท่ี
บริสุทธ์ิท่ีชอบธรรมและเขม้แขง็ เราจะไดรั้บพระพรจากพระเจา้ตลอดไป 

3) การตอบสนองของคุณ 
a) คุณทราบหรือไม่วา่คุณรอดแลว้________________ใช่______________ไม่ใช่ 
b) คุณทราบหรือไม่วา่คุณไดรั้บชีวตินิรันดร์_____________ใช่_____________ไม่ใช่ 
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c) สรุป:_________________นั้นรอดแลว้______________________นั้นยงัไม่รอด_________________นั้นยงัไม่รู้ 
4) ถา้ผูใ้ดอยูใ่นพระคริสตผ์ูน้ั้นก็เป็นคนท่ี______________________ ส่ิงเก่า ๆ __________________น่ีแน่ะกลายเป็นส่ิงใหม่

ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17) 
คนท่ีไดรั้บความรอดแลว้จะไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่ คุณมีการเปล่ียนแปลงต่อไปน้ีหรือไม่ 

 
____สันติสุขภายใน ____ การรับรู้เร่ืองความบาป ____ความสามารถท่ีเอาชนะความบาป____ สัมผสัไดถึ้งความรักของพระ
เจา้____ อยากอ่านพระคมัภีร์ ___มีสันติสุขท่ีไดรั้บการอภยัโทษบาป____ ท่าทีท่ีดีข้ึน_____ห่วงใยผูอ่ื้น 

5) ถา้คุณท าบาปอีก คุณจะยงัคงรอดอยูห่รือไม่ (1 ยอห์น 1:9) ______________________________ 

6) โปรดเติม”สูติบตัร”ฝ่ายวญิญาณของคุณ 
 
7) ขอ้พระคมัภีร์ส าหรับท่องจ า“  

ผูท่ี้มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูท่ี้ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:12) 
8) เม่ือคุณไดรั้บความรอดแลว้ ชีวิตของคุณจะเต็มดว้ยความช่ืนชมยินดีและสันติสุข ส่ิงแรกท่ีคุณควรจะท าคือ แบ่งปันข่าวดีน้ี

กบัคนท่ีอยูร่อบขา้ง ให้บอกเล่าส่ิงท่ีคุณไดย้ินและไดเ้รียนรู้ในวนัน้ีกบั 5 คน น่ีเป็นข่าวดีมากและเป็นพระประสงคข์องพระ
เจา้ท่ีจะใหทุ้กคนไดรั้บความรอด 

 

เม่ือ____________(ปี)____________(เดือน)___________(วนัท่ี)  ฉนัได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในจิตใจเป็นองค์พระ
ผู้ชว่ยให้รอดนัน้ พระองค์ทรงอภยัโทษบาปของฉนั เป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าของฉนั  และทรงควบคมุชีวิตของฉนั ตอนนีฉ้นั
เป็นบตุรของพระเจ้า และเป็นผู้ ท่ีถกูสร้างใหม่ ฉนัได้เร่ิมต้นชีวิตใหมแ่ล้ว 

ลายเซ็น:_________________________________________________ 
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การพบกนัคร้ังที ่3: ช่วยให้พวกเขาแบ่งปันข่าวประเสริฐ 
1) ช่วยให้พวกเขาเขา้ใจว่าพระเจา้มีน ้ าพระทยัท่ีจะให้เพื่อนและครอบครัวของพวกเขาได้รับความรอดโดยผ่านทางพวกเขา  

เขา้ใจน ้าพระทยัของพระเจา้คือพระเจา้ทรงรักคุณและทรงประสงคใ์หค้รอบครัวคุณไดร้อดทางคุณ 
a) โนอาห์ - 

i) พระเจา้ทรงรักโนอาห์ พระองคท์รงสั่งให้เขาต่อเรือ โนอาห์ไดแ้บ่งปันข่าวดีว่า ให้เขา้มาจะไดร้อดจากน ้ าท่วม ไม่มี
ใครเห็นถึงอนัตราย ไม่มีใครกลบัใจ มีแต่โนอาห์ ภรรยาของเขาและบุตรชาย 3 คนเท่านั้นท่ีเช่ือและเขา้ไปในเรือ 

ii) อยา่งน้อยโนอาห์ก็ไดช่้วยครอบครัวของเขาเองให้รอด คนท่ีเล็กนอ้ยท่ีสุดก็สามารถท าได ้คือการเป็นพยานและน า
คนในครอบครัว 

b) โลท -  
i) ปฐมกาล 19: เร่ืองของโลท 
ii) พระเจา้ทรงรักโลท 
iii) พระเจา้ทรงรักครอบครัวของเขา 
iv) ผูส่ื้อสารของพระเจา้มาบอกวา่ “มีใครในเมืองน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านอีก จงน าเขาออกไป” 
v) โนอาห์ไดแ้บ่งปันกบัทุกคน แต่ไม่มีใครเช่ือนอกจากครอบครัวของเขา 
vi) ค าพยานของโลทไม่มีพลงั แมแ้ต่ลูกสะใภก้็ยงัหวัเราะเยาะ โลทตอ้งดึงภรรยาของเขา บุตรชาย 2 คนและบุตรสาว 2 

คนออกมา ภรรยาของโลทหันกลบัไปมองขา้งหลงัและกลายเป็นเสาเกลือ มีแต่โลทและลูกสาวของเขาไดรั้บความ
รอด 

c) ราหบั –  
i) โยชูวา 2: 17-20 
ii) นางปกป้องโยชูวาและคาเลบ 
iii) พระเจา้ทรงรักษาทั้งครอบครัวของเธอไว ้

d) คนผสิีง –  
i) มาระโก 5:12-20 
ii) พระเยซูทรงรักษาชาวเกราซาและเขาขอติดตามพระองคไ์ป 
iii) พระเยซูทรงใหเ้ขากลบัไปแบ่งปันข่าวดีกบัครอบครัวของเขา 
iv) ส่งไปท่ีทศบุรี (10 เมือง) 
v) ทั้งครอบครัวของเขาไดรั้บความรอด 

e) คอร์นีเลียส - 
i) ชายผูมี้ช่ือเสียงดีและมีต าแหน่งสูง 
ii) เขาแสวงหาพระเจา้ 
iii) เขาใหไ้ปรับเปโตร 



 8 

iv) เขามีอิทธิพลกบัทั้งบา้นของเขา 
f) ลิเดีย – 

i) นกัธุรกิจ 
ii) น าครอบครัวของเธอมาหาพระคริสตท์นัที 

g) ผูคุ้มท่ีเมืองฟิลิปปี- 
i) เขาเป็นศตัรูต่อข่าวประเสริฐ 
ii) เขาไดย้นิข่าวประเสริฐและเช่ือทนัที 
iii) ไดน้ าเปาโลและสิลาสไปแบง่ปันกบัครอบครัวของเขาทนัทีและเขาเช่ือ 

h) คุณและครอบครัวของคุณ - 
i) พระเจา้ทรงห่วงใยคุณดว้ยและทรงปรารถนาจะช่วยทั้งครอบครัวของคุณให้รอดโดยผา่นทางคุณ 

2) สอนวา่ท าไมคริสเตียนจึงไม่รู้สึกมีความสุขหรือพิเศษ มนัเป็นเร่ืองของการเช่ือฟังและการรับใช ้
a) พวกเขาไม่แบ่งปันพระกิตติคุณเป็นผลจากการไม่มีความช่ืนชมยนิดีหรือความสุข 
b) ถา้พระกิตติคุณไดรั้บการส่งผา่นต่อไปยงัคนอ่ืนแลว้ คริสเตียนจะเตม็ไปดว้ยความช่ืนชมยนิดี 
c) จะรู้สึกไดถึ้งความพึงพอใจ ถา้สามารถเร่ิมตน้กลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหน่ึง 
d) ถา้ผูรั้บการฝึกกลายมาเป็นผูฝึ้กไดแ้ลว้ผูฝึ้กจะมีความยนิดีมากกวา่ 

*** มีค  าเปรียบเทียบท่ีอาจใชไ้ดคื้อ พอ่แม่ทัว่ ๆ ไป จะตอ้งการให้ลูกของเขาแต่งงานมีลูกของตวัเอง เพื่อเขาจะไดช่ื้นชม
กบัความสุขของการมีหลาน 

3) ท าไมคริสเตียนไม่แบ่งปัน 
a) พวกเขาไม่รู้วา่จะแบ่งปันพระกิตติคุณใหก้บัใคร 

i) ช่วยพวกเขาเขียนรายช่ือสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด ญาติ พี่นอ้ง เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู ้
ไม่รู้จกัพระคริสต ์

b) เขาไม่รู้วา่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐอยา่งไร 
i) ช่วยใหพ้วกเขาเขียนค าพยาน 
ii) ขอใหพ้วกเขาอ่านออกเสียงค าพยานดงั ๆ 5-10 คร้ัง ฝึกเป็นพยานต่อกนัและกนั 

4) ใหพ้วกเขาเขียนรายช่ือทุกคนท่ีรู้จกัผูซ่ึ้งยงัไม่เช่ือในพระเยซู 
5) ใหเ้ขาวงช่ือ 5 คนท่ีจะแบ่งปันเป็นกลุ่ม(โดยไม่มีคุณ) ในช่วง 7 วนัขา้งหนา้ 
6) แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3 คน ฝึกสอนกนัจนคุน้เคยกบับทเรียน 
7) บอกเขาวา่คุณจะถามเขาเม่ือพบกนัคร้ังต่อไปวา่เขาไดแ้บ่งปันค าพยานของเขาและสอนบทเรียนบทแรกหรือเปล่า เป็นอยา่งไร

บา้ง 
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การพบกนัคร้ังที ่4:  พธีิบพัติศมาและพธีิศีลมหาสนิท 

1) น าพวกเขาในการศึกษาเร่ืองพธีิบัพติสมาและพธีิศีลมหาสนิท 

2) บพัติสมา 
a) ใน มาระโก 1: 9-11 ใครรับบพัติสมา 
b) เขากม้ลงไปในน ้าลึกแค่ไหน เพียงแต่พรมหรือจุ่มลงไป 
c) อ่าน โรม 6: 3-8 พิธีบพัติสมาเป็นสัญลกัษณ์ของอะไร 
d)  เม่ือรับเช่ือในพระเยซูแลว้ อีกนานเท่าไรจึงจะรับบพัติสมาได ้อ่าน กิจการ 2:41, 8:26-38, 9:1-19, 10:44-48, 16:13-15, 

16:25-34 
e) อ่าน มทัธิว 28:18-20 เม่ือคุณน าใครสักคนมาเช่ือในพระเยซูแลว้ คุณควรจะท าอะไร 

3) ศีลมหาสนิท 
a) ใน มทัธิว 26:26-30 พระเยซูทรงแจกอะไร 2 อยา่งใหส้าวกของพระองค ์
b) สองอยา่งนั้นเป็นสัญลกัษณ์ของอะไร 
c) อ่าน ลูกา 22:19 เรารับพิธีศีลมหาสนิทท าไม 
d) อ่าน 1 โครินธ์ 11:25-29 ก่อนเขา้สู่พิธีศีลมหาสนิทควรท าอะไร 

4) ถึงจุดน้ีในฐานะท่ีคุณเป็นครูจะใหบ้พัติสมากบัคนหน่ึงคน ใหท่ี้ไหนก็ไดท่ี้สามารถท าได ้แลว้เขาจะใหบ้พัติสมาคนอ่ืนท่ีเช่ือ
ต่อไป 

5) น าแบบอยา่งท่ีเขาจะนมสัการร่วมกนัเป็นประจ า 
a) แนะน าใหมี้พิธีศีลมหาสนิทเดือนละ 1 คร้ัง 
b) อธิบายวา่การนมสัการประกอบดว้ย การอธิษฐาน สรรเสริญ เป็นพยาน พิธีศีลมหาสนิท สามคัคีรวมกนัดว้ยความรัก 

6) ขอ้ท่องจ า : “ เพราะวา่เม่ือท่านทั้งหลายกินขนมปังน้ีและด่ืมจากถว้ยน้ีเวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนมข์ององคพ์ระผู ้
เป็นเจา้จนกวา่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมา” 1 โครินธ์ 11:26 

 
การพบกนัคร้ังท่ี 4 
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การพบกนัคร้ังที ่5: การอธิษฐาน 
1. น าพวกเขาศึกษาบทเรียนเก่ียวกบัการอธิษฐาน 
2. ท่องขอ้ท่องจ าซ ้ า ๆ ดว้ยกนั 10 คร้ัง 
3. ใหพ้วกเขาสอนบทเรียนใหก้นัและกนั 
4. บอกเขาวา่ตอนน้ีเขาพร้อมท่ีจะสอนคนอ่ืนแลว้ 
5. อธิษฐานดว้ยกนั ในหวัขอ้อธิษฐานท่ีพวกเขาเอ่ยถึง 

 
บทเรียน : เข้าใจเร่ืองการอธิษฐาน 
การอธิษฐานคือ “การพดู” กบัพระเจา้ เม่ือคุณอธิษฐานคุณควรตรงไปตรงมาและจริงใจ เหมือนอยา่งท่ีพระคมัภีร์บนัทึกการท่ีพระ
เยซูทรง “พดู” กบัพระเจา้ และทรงสอนสาวกของพระองค ์
1) ท าไมเราจึงจ าเป็นตอ้งอธิษฐาน  

a) เป็นค าสั่งของพระเจา้ 
i) “ ท่านควรอธิษฐาน___________________________” (ลูกา 18:1) 
ii) “ จงขอโดยพระวิญญาณ________________________________” (เอเฟซสั 6:18) 

b) น่ีคือความจ าเป็นของคุณ 
i) คุณสามารถ 
(1 เปโตร 5:7) _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ii)  แสวงหาการทรงน าของพระเจา้: 
“จงทูลเราและเราจะตอบเจา้ และบอกส่ิงท่ีใหญ่ยิง่และท่ีซ่อนอยู ่ซ่ึงเจา้ไม่รู้นั้นใหแ้ก่เจา้” 
 (เยเรมีย ์33:3) 
iii) รับพระเมตตาและพบพระคุณในเวลาท่ีคุณตอ้งการ 
ฮีบรู 4:16) __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

c)  คุณอยากอธิษฐานเผือ่เร่ืองอะไร 
“ อยา่ทุกขร้์อนในส่ิงใด ๆ เลยแต่_______เร่ือง___________________________ต่อพระเจา้ดว้ยการอธิษฐาน การวงิวอน 
กบัการขอบพระคุณ แลว้สันติสุขแห่งพระเจา้ซ่ึงเกินความเขา้ใจจะคุม้ครองจิตใจและความคิดของท่านไวใ้นพระเยซู
คริสต ์(ฟิลิปปี 4:6-7) 
 

2) เน้ือหาของค าอธิษฐาน 
โปรดลากเส้นระหวา่งขอ้พระคมัภีร์กบัค าอธิบายค าอธิษฐานท่ีถูกตอ้ง 
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                   เน้ือหา            ขอ้พระคมัภีร์ 

             1. สรรเสริญ: สรรเสริญธรรมชาติของพระเจา้        1 ยอห์น 1:9  
2. ขอบพระคุณ: ขอบคุณพระเจา้ส าหรับพระคุณของพระองค ์                ฟิลิปปี 4:6-7 
3. ทูลขอ: ทูลขอพระเจา้ในส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับคุณเอง                             สดุดี 135:3 
4. อธิษฐานเผื่อ: ขอพระเจา้ในส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับผูอ่ื้น                            1 เธสะโลนิกา 
5. สารภาพ: ทูลขอการอภยัโทษบาปของคุณ                       1 ทิโมธี 2:1 

 
3) สามค าตอบต่อค าอธิษฐาน 

a) ได ้(ไฟเขียว) คุณสามารถด าเนินต่อไปได ้
b) ไม่ได ้(ไฟแดง) คุณไม่สามารถด าเนินต่อไปได ้
c) รอก่อน (ไฟเหลือง) พระเจา้ยงัไม่ตอบสนอง คุณตอ้งอดทน 

4) ท่าทีท่ีถูกตอ้งในการอธิษฐาน 
                 ท่าที      ขอ้พระคมัภีร์ 

a) มีความเช่ือ…………..                      “แต่จงใหผู้น้ั้นทูลขอดว้ยความเช่ือ อยา่สงสัยเลย”  
(ยากอบ 1:16) 

b) มีแรงผลกัดนัท่ีถูกตอ้ง………..           “ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ไดข้อท่านขอและไม่ไดรั้บเพราะ 
ท่านขอ ผดิ หวงัไดไ้ปเพื่อสนองกิเลสตณัหาของท่าน” (ยากอบ 4:2-3) 

c) สารภาพบาป………                    “ถา้ขา้พเจา้ไดบ้่มความชัว่ไวใ้นใจขา้พเจา้ องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้คงไม่ทรงสดบั” (สดุดี 66:18) 

d) ทูลขอตามน ้าพระทยัของพระองค ์…… “และน่ีคือความมัน่ใจท่ีเรามีต่อพระองค ์คือถา้เราทูล 
ขอส่ิงใดท่ีเป็นพระประสงคข์องพระองค ์พระองคก์็ทรงโปรดฟังเรา (1 ยอห์น 
5:14) 

e) อธิษฐานดว้ยใจสัตยซ่ื์อ……….             “คนทั้งหลายควรอธิษฐานอยูเ่สมอ ไม่อ่อนระอาใจ 
(ลูกา18:1) 

 
 
5) ขอ้แนะน าส าหรับการอธิษฐานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

a) ตอ้งอธิษฐาน “ในพระนามของพระเยซู” (ยอห์น 14:3) เพราะโดยทางพระเยซูทางเดียวเท่านั้นท่ีมนุษยจ์ะเขา้มาจ าเพาะ
พระพกัตร์พระเจา้ได ้(ยอห์น 14:6) 

b) จบค าอธิษฐานดว้ยค าวา่ “อาเมน” หมายความวา่ เป็นการอธิษฐานอยา่งจริงใจ (มทัธิว 6:13) 
c) ค าอธิษฐานมีหลายส่วนคือ สรรเสริญ ขอบพระคุณ ทูลขอ อธิษฐานเผื่อ สารภาพ 
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d) อธิษฐานทุกวนัดว้ยภาษาธรรมดา หลีกเล่ียงค าซ ้ าซากโดยไม่จ  าเป็น 
e) ไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ีของการอธิษฐาน เราสามารถอธิษฐานเวลาใดและท่ีไหนก็ได ้

6) ขอ้ท่องจ า 
“อยา่ทุกขร้์อนในส่ิงใด ๆ เลย แต่จงทูลเร่ืองความปรารถนาของท่านทุกอยา่งต่อพระเจา้ดว้ยการอธิษฐาน การวงิวอน กบัการ
ขอบพระคุณ แลว้สันติสุขแห่งพระเจา้ซ่ึงเกินความเขา้ใจ จะคุม้ครองจิตใจและความคิดของท่านไวใ้นพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 
4:6-7) 
 

การพบกนัคร้ังท่ี 5 
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การพบกนัคร้ังที ่6: การเข้าเฝ้านมสัการพระเจ้าประจ าวนั 
1. น าเขาศึกษาบทเรียนเก่ียวกบัเวลาเฝ้าเด่ียวประจ าวนักบัพระเจา้ 
2. ท่องขอ้ท่องจ าซ ้ า ๆ ดว้ยกนั 10 คร้ัง 
3. ใหพ้วกเขาสอนบทเรียนใหแ้ก่กนัและกนั 
4. บอกพวกเขาวา่ตอนน้ีเขาพร้อมแลว้ท่ีจะสอนคนอ่ืน 

 
บทเรียน : การเข้าเฝ้านมัสการพระเจ้าประจ าวนั 

เพื่อท่ีจะรู้จกับุคคลท่ีคุณจ าเป็นตอ้งติดต่อครบอยา่งสม ่าเสมอ ถา้คุณตอ้งการมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัพระเจา้ ก็
เช่นเดียวกนั คุณจ าเป็นตอ้ง “ตั้งเวลา” หน่ึงไวเ้ป็นประจ าทุกวนัส าหรับพระเจา้ เราตอ้งการท่ีจะ “ตั้งเวลา” เพื่อการเขา้เฝ้านมสัการ
พระเจา้ประจ าวนั 
1) เน้ือหาของการเขา้เฝ้า 

a) พดูกบัพระเจา้โดยการอธิษฐาน 
b) ใหพ้ระเจา้ตรัสกบัเราทางการอ่านพระคมัภีร์ 

2) วตัถุประสงคข์องการเขา้เฝ้า 
a) เพื่อนมสัการพระเจา้ – พระเจา้ทรงตอ้นรับเรา 
b) เพื่อมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ 
c) เพื่อใหพ้ระเจา้ทรงน า – เราตอ้นรับพระเจา้เขา้มาในชีวิตของเรา 

3) ผูเ้ขียนพระธรรมสดุดีมีท่าทีอยา่งไรต่อพระเจา้ 
a) (สดุดี 42:1-2)_____________________________________________________________________ ________ 

________________________________________________________________________________________ 
b) (สดุดี 119:147-148)_________________________________________ _______________________________ 

4) ตวัอยา่งจากพระคมัภีร์  บุคคลในพระคมัภีร์แสวงหาและรู้จกัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตวัอยา่งขา้งบน คุณสามารถน ามาใชใ้นชีวติของคุณไดอ้ยา่งไร ในเร่ืองของการใชเ้วลากบัพระเจา้ 

ข้อพระคมัภีร์                     บคุคล  เวลา  สถานท่ี  การกระท า 
ปฐมกาล 19:27         อบัราฮมั  เช้า    พบพระเจ้า 
สดดีุ 5:3 
ดาเนียล 6:10 
มาระโก 1:35 
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__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5) ขอ้แนะน าและเคร่ืองมือส าหรับชีวติฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ 
a) ปากกาและสมุด: ระหวา่งช่วงเวลาของการเขา้เฝ้า ให้เขียนความคิดของคุณวา่ คุณสัมผสัไดว้า่ 

พระเจา้ตรัสอะไรกบัคุณ “ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงทางซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่านทรงน าท่าน 
(เฉลยธรรมบญัญติั 8:2) 

b) พระคมัภีร์ :     
เขียนขอ้พระคมัภีร์ท่ีอ่านรวมทั้งการไดเ้รียนรู้อะไรจากการอ่านลงไป ใคร่ครวญขอ้ พระคมัภีร์ จงจ าไว้
วา่คุณไม่อาจเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีพระคมัภีร์กล่าว แต่คุณสามารถ เขียนวา่ขอ้พระคมัภีร์นั้นมีผลอยา่งไรต่อ
ชีวติคุณ 

c) สถาณท่ี :  เลือกสถาณท่ีท่ีคุณสามารถพบพระเจา้ไดโ้ดยไม่ถูกรบกวน 
d) เวลา :         หาเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีคุณสามารถพบพระเจา้ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
e) แผนการ:  เลือกอ่านพระคมัภีร์สักเล่มหน่ึงตามท่ีคุณจะอ่านได ้ใคร่ครวญภาวนาและอธิษฐาน   

เก่ียวกบัขอ้พระคมัภีร์นั้น 
6) เร่ิมตน้การเขา้เฝ้า: 

a) อธิษฐาน ”ขอเปิดตาขา้พระองคเ์พื่อขา้พระองคจ์ะเห็น ส่ิงมหศัจรรยจ์ากพระธรรมของพระองค”์ (สดุดี 119:18) 
b) เตรียม   - รวบรวมส่ิงท่ีจ  าเป็นและหาสถาณท่ีสงบ 

i) เตรียมใจของคุณ รอคอยพระเจา้ 
ii) สารภาพบาปของคุณ 

c) แสวงหาพระเจา้    
i) อ่านพระคมัภีร์หน่ึงตอน 
ii) ใคร่ครวญวา่เก่ียวขอ้งกบัคุณอยา่งไร 
iii) พดูกบัพระเจา้เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดอ่้าน 
iv) อธิษฐานตามหวัขอ้ขา้งบน 

d) จงสม ่าเสมอ  
i) เช่ือฟังส่ิงท่ีพระเจา้ทรงส าแดงต่อคุณ 
ii) แบ่งปันส่ิงท่ีคุณไดเ้รียนรู้กบัผูอ่ื้น 

e) จงสัตยซ่ื์อในการรักษาการเขา้เฝ้าประจ าวนัของคุณ 
f) จงอดทนในการรักษาการเขา้เฝ้าประจ าวนัของคุณ ท าใหช่้วงเวลานั้นเป็นส่วนหน่ึงของชีวติคุณ 

i) เป็นการตดัสินใจของคุณเองท่ีจะพบกบัพระเจา้ทุกวนั ถา้คุณรักษาเวลากบัพระเจา้ไวไ้ดทุ้กวนั คุณจะพบการเติบโต
ฝ่ายจิตวญิญาณ 
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ii) ขณะท่ีพระเยซูทรงอยูใ่นโลกน้ีพระองคต์รัสวา่ “จงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองค์
ก่อน” (มทัธิว6:33) ทุกอยา่งท่ีคุณอาจเผชิญในโลกน้ีไม่มีอะไรท่ีคุณไม่สามารถน าเขา้มาหาพระเจา้ในการอธิษฐานได ้

iii) เป้าหมายอยา่งหน่ึงของพระคมัภีร์คือ เพื่อท่ีคุณจะมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ เป้าหมายของคุณควรจะเป็นการ
สรรเสริญและนมสัการพระเจา้ พระเจา้จะอวยพรคุณในเร่ืองน้ี 

คุณตั้งใจท่ีจะยดึมัน่ในการเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นประจ าทุกวนัหรือไม่    
         ____________________________ 
               ลงช่ือ 
วนัท่ี_______________________ 
เวลา_______________________ 
สถาณท่ี_____________________ 
แผนการ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

7) การศึกษาพระคมัภีร์อยา่งต่อเน่ือง :”วธีิในการศึกษาพระคมัภีร์ท่ีง่าย ๆ และคงใชอ้ยูย่าวนาน” 
 
ตวัประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในการฝึกของท่านท่ีจะน ากลุ่มยอ่ยคือ มีวธีิท่ีง่าย ๆ ท่ีคุณสามารถใชใ้นการศึกษาพระคมัภีร์ได ้  คุณไม่
เพียงแต่จะเรียนรู้พระวจนะจากผูอ่ื้นแต่รู้วธีิท่ีจะไดรั้บแสงสวา่งคือความเขา้ใจพระพรและพระคุณของพระเจา้ดว้ยตวัของคุณเอง  
 
ต่อไปน้ีเป็นวธีิท่ีจะศึกษาพระคมัภีร์อยา่งง่าย ๆ และยนืยาว ซ่ึงจะไม่เป็นเพียงแต่ท าใหคุ้ณเร่ิมตน้การศึกษาพระคมัภีร์ดว้ยตนเอง
เท่านั้นแต่จะท าใหคุ้ณมีความสามารถท่ีจะท าใหมี้และน ากลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ดว้ย และใหผู้ท่ี้อยูใ่นกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ท าอยา่ง
เดียวกนั  
 
ค าแนะน าในการศึกษาพระคมัภีร์ท่ีดีท่ีสุดคือพระวจนะของพระเจา้ เราสามารถรับการสอนของพระเจา้และพลงัโดยตรงจากพระ
วจนะของพระองค ์ โดยวธีิน้ีคุณก็จะวางใจและเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ น่ีเป็นการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดและท าใหเ้ราจึงตอ้งทูล
ขอแสงสวา่งของพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหส่้องเขา้มาและน าเราในการเติบโตฝ่ายวญิญาณ 
 
ขา้งล่างน้ีคือค าถามท่ีส าคญัสามประการท่ีเราตอ้งมีไวใ้นใจเม่ือศึกษาพระคมัภีร์ 

1. เป็นขอ้พระคมัภีร์เก่ียวกบัอะไร 
2. วนัน้ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิตรัสอะไรกบัเราโดยผา่นทางขอ้พระคมัภีร์และเราจะเช่ือฟังไดอ้ยา่งไร 
3. เราควรจะแบ่งปันความจริงอะไรท่ีไดรั้บจากขอ้พระคมัภีร์วนัน้ีกบัผูอ่ื้นและแบ่งปันอยา่งไร 
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ขอ้ท่องจ า 
“กวางกระเสือกกระสนหาล าธารท่ีมีน ้าไหลฉนัใด ขา้แต่พระเจา้ จิตวญิญาณของขา้พระองคก์็กระเสือกกระสนหาพระองคฉ์นันั้น 
จิตวิญญาณของขา้พระองคก์ระหายหาพระเจา้ หาพระเจา้ผูท้รงพระชนม์” (สดุดี 42:1-2) 
 
การพบกนัคร้ังท่ี 6 
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การพบกนัคร้ังที ่7: การฝึกฝนคนอืน่ให้เร่ิมตั้งคริสตจักรในบ้าน 
1. น าพวกเขาศึกษาพระคมัภีร์ในเร่ืองของ อาควลิลาและปริสสิลลา  

อาควลิลาและปริสสิลลาเป็นช่ือท่ีไม่ธรรมดา แต่อยา่งไรก็ดีทั้งสองช่ือเป็นช่ือของผูท่ี้มีชีวติเป็นอยูจ่ริงเม่ือเกือบ 2000 ปี
มาแลว้ อาควลิลาเป็นสามีปริสสิลลาเป็นภรรยา ดูเหมือนวา่เขาจะมีชีวิตแต่งงานท่ีดี เขาท างานดว้ยกนัและท างานรับใชพ้ระเจา้
ดว้ยกนั ช่ืออาควลิลาแปลวา่ “นกอินทรีย”์ เขาเป็นคนดั้งเดิมมาจากแถบเอเชียนอ้ย ช่ือปริสสิลลา หมายความวา่”ปริสคานอ้ย” นกั
ประวติัศาสตร์หลายคนกล่าววา่ ปริสคาเป็นช่ือสกุลของครอบครัวท่ีส าคญัครอบครัวหน่ึงในโรม ผูเ้ป็นพลเมืองโรมนัอยา่งเป็น
ทางการ  
 ในระหวา่งช่วงชีวิตของเขาทั้งอาควลิลาและปริสสิลลามีชีวติอยูใ่นหลายประเทศ และหลายเมืองใหญ่ ๆ ทั้งในยุโรปและ
เอเชีย ทั้งสองคนมีสัญชาติเป็นยวิ แต่ช่ือของเขาเป็นกรีกและโรมนั คนยวิมกัเป็นพลเมืองท่ีถูก”เกลียดชงั”เสมอ ความจริงน่ีคือ
เหตุผลท่ีอาควลิลาและปริสสิลลายา้ยออกจากโรม ศูนยก์ลางทางการเมืองและการทหารของโลก- ยโุรป – ตะวนัออกกลาง เม่ือ 
2000 ปีมาแลว้ จกัรพรรดิคราวดิอสัโรมนัไดอ้อกค าสั่งใหช้าวยวิกลุ่มทั้งหมดตอ้งออกจากโรม 
 คุณคงจะแปลกใจวา่อาควลิลาและปริสสิลลาด ารงชีพอยา่งไรหลงัจากท่ีถูกขบัออกจากโรม เขาพบความตอ้งการท่ีเขา้กนั
ไดพ้อดีกบัความช านาญของเขา คือการเยบ็เต็นท ์ ในอาณาจกัรโรมนัผูค้นยา้ยถ่ินฐานกนัมาก ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้ตน็ทท่ี์
อบอุ่น ดงันั้นเม่ือปริสสิลลาและอาควลิลายา้ยจากโรม (ปัจจุบนัคืออิตาลี) ไปยงัโครินธ์ (ปัจจุบนั คือกรีซ) แลว้ต่อมายา้ยไปท่ี เอเฟ
ซสั (ตุรกี) เขาจึงเร่ิมตน้เยบ็เต็นท ์การเยบ็เต็นทคื์อหนทางท่ีครอบครัวของเขาท าเงินไดอ้ยา่งเพียงพอต่อการด ารงชีพ เขาใชข้นแกะ 
หนงัสัตว ์และแมแ้ต่ผมมนุษยใ์นการท าเตน็ทท่ี์อบอุ่น  

ปริสสิลลาและอาควลิลามีเพือ่นช่ือเปาโล ผูซ่ึ้งมาจากทาร์ซสั ในปัจจุบนัคือ ตุรกี เม่ือปริสสิลาและอาควลิลาอาศยัอยูใ่น
โครินธ์ เขาไดพ้บเปาโลเป็นคร้ังแรกและไดเ้ชิญให้เปาโลพกัอยูใ่นบา้นหลงังามของเขา เปาโลจึงพกัอยูท่ี่นัน่ถึงหน่ึงปีคร่ึง แต่ก็
ไม่ไดเ้ป็นภาระใหก้ลบัอาควิลลาและปริสสิลลา เปาโลช่วยเหลือตวัเองดา้นการเงินโดยการร่วมกนักบัปริสสิลลาและอาควลิลาใน
ธุรกิจเยบ็เต็นท ์ 

แต่พวกเขาไม่ไดใ้ชเ้วลาทั้งหมดกบัการเยบ็เตน็ท ์ ทั้งเปาโล ปริสสิลลาและอาควลิลา มีข่าวดีท่ีจะแบ่งปันกบัผูอ่ื้นทุกคน
ในบา้นของพวกเขาท่ีเมืองโครินธ์ เขาไดเ้ร่ิมตน้การประชุมของผูท่ี้นมสัการพระเจา้โดยทางพระเยซูคริสตพ์ระบุตรองคเ์ดียวของ
พระองค ์ คริสจกัรในบา้นของเขากลายเป็นท่ีรู้จกักนัดีของคริสเตียนอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีนั้น เปาโลเป็นคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ไดฝึ้กฝน
อบรมและหนุนใจปริสสิลลาและอาควลิลาเม่ือเขาเร่ิมตน้คริสตจกัร บางคนไม่ชอบข่าวดีท่ีทั้งสามคนน้ีแบ่งปันกบัคนอ่ืน การสั่ง
สอนของเปาโลจึงท าให้เขาล าบาก เปาโลจ าเป็นตอ้งออกจากโครินธ์ไปกรีซ เขาขอใหป้ริสสิลลาและอาควลิลาไปดว้ยกนักบัเขายงั
เอเฟซสัในตุรกี พวกเขาตกลงยา้ยบา้นและธุรกิจเพียงเพื่อเขาจะสามารถเร่ิมตน้คริสตจกัรในท่ีอ่ืนดว้ยดงันั้นพวกเขาจึงลงเรือไป
ดว้ยกนั 

ในเอเฟซสัก็เช่นเดียวกนั ปริสสิลลาและอาควลิลา ก็สามารถน าคนอ่ืนแบ่งปันข่าวประเสริฐ และเร่ิมตน้คริสตจกัร คน
หน่ึงท่ีเขาช่วยคือ อเปาโล เขามาจากอเล็กซานเดรียในอียิปต ์ เม่ือมาถึงเอเฟซสั เปาโลไดล้ะทิ้งปริสสิลลาและอาควลิลาไวใ้นเอเฟ
ซสัแลว้ไปตามทางของเขา ท าใหป้ริสสิลลาและอาควลิลาไดพ้บอเปาโลในเอเฟซสั อเปาโลไดบ้อกเล่าหลาย ๆ คนเก่ียวกบัพระ
เยซูเพราะอเปาโลรักพระเจา้มากจริง ๆ แต่เม่ือเขาจุ่มคนลงไปในน ้าเขาไดจุ่้มคนเหล่านั้นในนามของคนหน่ึงท่ีช่ือยอห์น ยอห์นจุ่ม
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คนลงในน ้าก่อนท่ีพระเยซูทรงปรากฏ ดงันั้นเขาจึงไดจุ่้มพระเยซูดว้ย ปริสสิลลาและอาควลิลาไดฝึ้กอบรมอเปาโลในการเร่ิมตน้
คริสตจกัรและสอนใหเ้ขาจุ่มคนเขา้ในคริสตจกัรในพระนามของพระเยซู อเปาโลไดเ้ป็นผูท่ี้รู้จกักบัคู่สามีภรรยาท่ีช่วยเขาในการ
เร่ิมตน้คริสตจกัรอยา่งถูกทาง  
 เอเฟซสัอยูใ่กลเ้มืองบา้นเกิดของอาควลิลา ท่ีน่ี เปาโล ปริสสิลลาและอาควลิลาไดเ้พื่อนใหม่หลายคน คร้ังหน่ึงเม่ือเปาโล
ตกอยูใ่นความล าบาก ปริสสิลลาและอาควลิลาไดช่้วยชีวติเขาไว ้ เม่ือเปาโลอยูใ่นอนัตรายทั้งสองคนเส่ียงชีวิตของเขาเองเพื่อ
ช่วยชีวติของเปาโล เปาโลจึงเห็นวา่ทั้งสองคนมีค่าต่อเขาอยา่งมาก ในฐานะเป็นผูร่้วมงานกนัในการงานของพระเจา้ เขาไดช่้วย
หลายคนเร่ิมตั้งคริสตจกัรในบา้น ดงันั้นเม่ือเปาโลไดเ้ขียนจดหมายถึงปริสสิลลาและอาควลิลา คนเหล่านั้นจึงขอใหเ้ปาโลส่งค า
ทกัทายของพวกเขามาถึงปริสสิลลาและอาควลิลาดว้ย 
 ต่อมาปริสสิลลาและอาควลิลาสามารถกลบัไปอาศยัอยูใ่นโรม ไม่วา่เขาจะอยูใ่นอิตาลี (โรม) ยโุรป (โครินธ์) หรือเอเชีย 
(เอเฟซสั) ปริสสิลลาและอาควลิลา ไดใ้ชบ้า้นของเขาในการเร่ิมตน้คริสตจกัรเสมอ ท าใหห้ลายคนเขา้มาเช่ือฟังในพระเยซู เปาโล
เพื่อนท่ีดีของทั้งสองคนไดส่้งความประทบัใจส าหรับการช่วยเหลือทั้งหมดของเขาในจดหมายพิเศษท่ีมีไปยงัเพื่อนท่ีโรม และ
จดหมายฉบบัพิเศษน้ีก็ไดรั้บการแบ่งปันกบัเพื่อนพิเศษคนอ่ืน ๆ  
 ปริสสิลลาและอาควลิลา เป็นสองคนท่ีพิเศษผูซ่ึ้งอาศยัอยูใ่นเมือง และบอกกล่าวคนในเมืองของเขาเก่ียวกบัพระเยซู เขา
ตั้งใจยอมท างานหนกัในการเยบ็เตน็ทเ์พื่อหารายไดไ้ม่ใช่เฉพาะส าหรับตวัเองแต่เพื่อช่วยคนอ่ืนไปดว้ย ส่วนใหญ่เขาเป็นท่ีรู้จกัใน
เร่ืองความช่วยเหลือท่ีใหก้บัอเปาโลและเปาโล ผูท่ี้มีช่ือเสียงมากกวา่เขาเสียอีกปริสสิลลาภรรยาของอาควลิลา มีช่ือเสียงมากกวา่
สามี ทั้งสองคนไม่ไดแ้สวงหาความสนใจใหก้บัตวัเองหรือท าใหผู้อ่ื้นพึ่งพาความเป็นผูน้ าของเขา เขาเป็นผูท้  าให ้คนอ่ืนรับใชพ้ระ
เจา้โดยท่ีเขาเก็บตวัเองอยูเ่งียบ ๆ เขาเร่ิมตั้งคริสตจกัรในบา้นของเขาเองและฝึกฝนคนอ่ืนให้เร่ิมตั้งคริสตจกัรในบา้นของตนเอง 
เขาเป็นผูเ้ร่ิมตน้หนุนใจชาวยิวกลุ่มพิเศษคนอ่ืนผูซ่ึ้งเป็นท่ีเกลียดชงัของคนเป็นจ านวนมาก  
 
คุณก็สามารถเป็นผูฝึ้กฝนอบรมผูก่้อตั้งคริสตจกัรได ้
อาควลิลาและปริสสิลลามีอะไรในบา้นของเขา 1 โครินธ์ 16:19 
__________________________________________________________________________________ 
เม่ือคุณน าคนอ่ืนมาถึงพระคริสต ์คุณควรจะท าอะไรในบา้นของคุณ 
__________________________________________________________________________________ 
เปาโลเรียกอาควลิลาและปริสสิลลาวา่อยา่งไร  โรม 16:3-4 _________________________________ 
_________________________________ท าไม____________________________________________ 
 
คุณรู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัความเส่ียงในการแบ่งปันพระกิตติคุณและในการท่ีคุณเก่ียวขอ้งกบัคนเหล่านั้นท่ี
แบ่งปัน______________________________________________________________________ 
พวกเขาคิดถึงแต่คริสตจกัรในบา้นของพวกเขาเองหรือเปล่า ______________________________ 
พวกเขาท าอยา่งไร_______________________________________________________________ 
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ในกิจการ 18:1-3 อาควลิลาและปริสสิลลามีใครช่วยเขาเร่ิมตน้และท าใหค้ริสตจกัรเขม้แขง็
หรือไม่_________________________________________________________________________________ใคร 
____________________________ 
กิจการ 18:18-19, 24-26 อาควลิลาและปริสสิลลาฝึกฝนผูน้ าคริสตจกัรอ่ืนหรือเปล่า______________ 
ถา้พวกเขาท่ีเป็นคนธรรมดาผูซ่ึ้งเยบ็เตน็ทส์ามารถเร่ิมตน้คริสตจกัรไดแ้ละช่วยคนอ่ืนใหเ้ร่ิมตั้งคริสตจกัรดว้ยแลว้คุณคิดวา่คุณ
สามารถท าไดด้ว้ยหรือไม่___________________จากการศึกษาน้ี พระเจา้ทรงบอกใหคุ้ณท า
อะไร____________________________________________________________ 
พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หคุ้ณบอกเล่าเร่ืองเหล่าน้ีกบัใคร _________________________________ 
 
2) ช่วยใหพ้วกเขาเห็นตวัเองอยา่งเป็นคริสตจกัรท่ีเกิดมาเติบโตและคลอดคริสตจกัรลูกได ้
3) บอกพวกเขาวา่ตอนน้ีเป็นคริสตจกัรแลว้ 
4) ท าใหพ้วกเขามีความไม่พึงพอใจอยูลึ่ก ๆ กบัสภาพฝ่ายวญิญาณของกลุ่มคนเขาทัว่ไป แสดงใหพ้วกเขาเห็นวา่ การก่อตั้ง

คริสตจกัรอยา่งรวดเร็วนั้นสามารถท าใหมี้ความแตกต่างไดอ้ยา่งมาก (โปรดดูบทน าของบทเรียนเหล่าน้ี) 
5) ตวัอยา่งของการก่อตั้งตริสตจกัรอยา่งรวดเร็ว 

a. ชา้งกบักระต่าย 
b. กบกบัจ้ิงจก 
c. ตน้ไทรกบัตน้กลว้ย 

 
การพบกนัคร้ังท่ี 7 
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การพบกนัคร้ังที ่8:  คริสตจักร - การเป็นสมาชิกครอบครัวของพระเจ้า 

น าพวกเขาศึกษาพระคัมภีร์เกีย่วกบัคริสตจักร ท่องข้อท่องจ าซ ้า ๆ ด้วยกนั 10 คร้ัง แล้วให้พวกเขาสอนบทเรียนให้กนั
และกนั บอกเขาว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วทีจ่ะสอนคนอืน่ 

 
บทเรียน: การประชุมของคริสตจักร 

เม่ือคุณเป็นคริสเตียน คุณเป็นสมาชิกครอบครัวของพระเจา้ พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาในสวรรคข์องคุณ และ คริสเตียน
ทุกคนเป็นพี่นอ้งในครอบครัวเดียวกนั “…….บา้นน้ีเป็นคริสตจกัรของพระเจา้ผูท้รงพระชนม…์…”  
(1 เปโตร 3:15) บา้นไม่ใช่ตวัตึกและ”คริสตจกัร” ไม่ใช่สถาณท่ีส าหรับนมสัการแต่เป็นร่างกายของผูเ้ช่ือ 
1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเยซูและคริสเตียนในพระคมัภีร์คืออะไร 

a) (โรม 12:5) __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
b) (เอเฟซสั 1:23) ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2) ในคริสตจกัรพระคริสตอ์ยูใ่นต าแหน่งอะไร 
a) (เอเฟซสั 5:23) ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3) หนา้ท่ีของคริสตจกัรคืออะไร 
 

หนา้ท่ีของคริสตจกัร ความตอ้งการ 
1. นมสัการ:”_____________พระเจา้, จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจา้
นมสัการการสรรเสริญพระองคอ์ยูใ่นท่ีประชุมของธรรมิกชน” สดด.  119:1 
 

สามคัคีธรรม 

2. “ และใหเ้ราพิจารณาดูวา่เราจะท าอยา่งไรท่ีจะ_______________________
ต่อความรักและการท าความดี” ฮบ. 11:24 

 

แบ่งปัน 
 

3. สอน “สอนเขาใหถื้อส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวกเจา้ไว…้.” (มทัธิว 28:20) เรียนรู้ 
 

4. สร้างสาวก: “เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้_________เพื่อเสริมสร้างพระกายของ
พระคริสตใ์หจ้  าเริญข้ึน ( เอเฟซสั 4:12)  

รับใช ้
 

5. ฤทธ์ิของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ: “แต่ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิ เผยแผข่่าวประเสริฐ 
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เดชเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน…..” (กิจการ 1:8) 
 
4) ปัจจุบนั คริสเตียนไม่ไปคริสตจกัรไดห้รือไม่ 

a) __________ได_้________ไม่ได_้___________ข้ึนอยูก่บั 
b) คุณล าบากท่ีจะไปคริสตจกัรหรือไม่____________________________________________________________ 

5) ท าไมคุณจึงควรไปคริสตจกัร 
a) อา้งถึงขอ้ 3 
b) ค าสั่งของพระเจา้ 

“จงระวงัใหดี้อยา่ปฏิเสธไม่_____________________________พระองคผ์ูต้รัสอยูน่ั้น ถา้เขาเหล่านั้นไม่พน้โทษเพราะ
ปฏิเสธ ไม่ยอมฟังพระด ารัสเตือนของพระองคใ์นโลก เราทั้งหลายผูเ้มินหนา้จากพระองคผ์ูท้รงเตือนจากสวรรค ์ก็จะไม่
พน้โทษมากยิง่กวา่เขาเหล่านั้นเสียอีก” (ฮีบรู 12:25) 

c) หลีกเล่ียงจากการเบ่ียงเบนออกจากความจริงของพระคมัภีร์ 
d) ในคริสตจกัรมีคริสเตียนท่ีเป็นผูใ้หญ่กวา่คุณท่ีจะช่วยคุณได ้
 

6) สิทธิและ ความรับผดิชอบของเราในคริสตจกัร 
a) เราจ าเป็นตอ้งท าใหค้วามชอบธรรมส าเร็จโดยการรับบพัติสมา 

i) พระเยซูเรียกการรับบพัติสมาวา่เป็นเร่ืองของ “ความชอบธรรม” (มทัธิว 3:15) 
ii) การรับบพัติสมาเป็นการแสดง เป็นพยาน และยอมรับต่อหนา้คนอ่ืนวา่เราไดรั้บบพัติสมาเขา้ในพระเยซูคริสตแ์ลว้ 

(โรม 6:3) 
iii) การรับบพัติสมาเป็นการแสดงวา่เราไดต้ายแลว้ ถูกฝังไวแ้ละฟ้ืนข้ึนมาใหม่ดว้ยกนักบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
(โรม 6:4) “เราจึงถูก_______________กบัพระองคแ์ลว้โดยการบพัติสมาเขา้ส่วน___________________เพื่อวา่ เม่ือพระ
คริสต_์___________________โดยเดชพระสิริของพระบิดาแลว้ เราก็จะไดด้ าเนินตาม 
___________________ ดว้ยเหมือนกนั 
iv) การรับบพัติสมาเป็นการยนืยนัการตดัสินใจในความเช่ือของเรา เราเป็นอิสระจากคนเก่าท่ีตายไปแลว้ และมีชีวติใหม่

ของการเป็นข้ึนมาจากความตาย (โรม 6:6-14) 
v) การรับบพัติศมาคือการเป็นพยาน มนัไม่ไดมี้อ านาจในการอภยัโทษบาป ความรอดไม่ไดม้าจากการยอม 
รับดว้ยปากและเช่ือในใจเท่านั้น 

b) เราตอ้งถือรักษา – พิธีมหาสนิท 
i) พระเยซูทรงเป็นผูส้ถาปนาพิธีน้ีไว ้เรากระท าเพื่อระลึกถึงพระองคคื์อการส้ินพระชนมแ์ละหลัง่พระโลหิตเพื่อความ

บาปของเรา (มทัธิว 26:17-19,26-30) 
ii) เม่ือเรารับพิธีมหาสนิท เรานึกถึงพระคุณของพระองคท่ี์ทรงมีต่อเรา “การ________อนัท าใหเ้รา

ทั้งหลาย_______________ตกแก่ท่าน ท่ีท่านตอ้ง_________นั้นก็ใหเ้รา_________(อิสยาห์ 53:5) 
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iii) เม่ือเราถือพิธีมหาสนิท จะท าใหเ้ราส ารวจการกระท าของเราและความเช่ือของเรา (1โครินธ์ 11:23-29) 
c) การเสียสละท่ีเราตอ้งให้ คือ การถวาย 

i) การถวายเป็นการกระท าดว้ยการขอบพระคุณและนมสัการพระเจา้ ของประทานของพระองค ์จะรวมถึงการมีชีวิตอยู่
อยา่งเสียสละ การถวายเวลา วตัถุส่ิงของและเงินทอง 

ii) การถวายเงินเป็นขอ้บงัคบัและเป็นการทดสอบท่ีพระเจา้ใหก้บัผูเ้ช่ือ มีการถวายเงิน 3 แบบดว้ยกนั คือ 
(1) สิบลด – เป็นขอ้บงัคบัของพระเจา้ มนัเป็นของพระเจา้ จริง ๆ แลว้ไม่ใช่เป็นเงินถวายแต่เป็นส่ิงท่ีเราจ าเป็นตอ้ง

ถวายใหก้บัพระองค ์(เลวนิีติ 27:30-31)   (มาลาคี 3:8)”เจา้ทั้งหลาย___________________ในเร่ืองทศางคแ์ละ
เคร่ืองบูชา”    (มาลาคี 3:10) ”พระเจา้จอมโยธาตรัส
วา่______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________น่ีคือส่ิงจ าเป็นท่ีเราตอ้งถวาย 
เราใชอี้ก 9 ใน 10 ส่วน ท่ีเรามีไดแ้ต่ 1 ใน 10 ส่วนเป็นของพระเจา้ และร้องตอ้งถวายคืนใหก้บัพระองค ์

(2) เงินถวายเป็นของขวญั – เป็นเงินถวายท่ีเกินกวา่สิบลดท่ีใหด้ว้ยความจริงใจ เป็นการตดัสินใจส่วนตวัของคุณวา่
จะใหม้ากนอ้ยแค่ไหน 

(3) ถวายพิเศษ – เป็นการถวายใหผู้อ่ื้นตามความจ าเป็นของเขา เงินถวายท่ีเป็นของขวญัและความรักน้ีไม่อาจน ามา
ทดแทนสิบลดได ้

7) ขอ้ท่องจ า: “ อยา่ขาดการประชุมเหมือนอยา่งบางคนท่ีขาดอยูน่ั้น แต่จงพดูหนุนใจกนัใหม้ากยิง่ข้ึน เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่
วา่วนันั้นใกลเ้ขา้มาแลว้” (ฮีบรู 10:25) 

 
การพบกนัคร้ังท่ี 8 
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 การพบกนัคร้ังที ่9: แบบอย่างของพระคมัภีร์ใหม่ในการก่อตั้งคริสตจักร 
1) ใชแ้ผนผงัของพระธรรมกิจการในการศึกษาพระธรรมกิจการเพื่อแสดงแบบอยา่งของพระคมัภีร์ใหม่ในการก่อตั้งคริสตจกัร

อยา่งรวดเร็ว(ดูแบบฟอร์มท่ีติดมาดว้ย) 
a) งานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
b) แบ่งปันข่าวประเสริฐ 
c) พลงัในการเปล่ียนแปลงชีวติอยา่งมหศัจรรยข์องพระเจา้ไม่ถูกจ ากดั 
d) ผูเ้ช่ือถูกข่มเหงแต่มีความช่ืนชมยนิดี 
e) มีผูเ้ช่ือมากมายและก่อตั้งคริสตจกัรใหม่ 

2) จงมีความสร้างสรรคใ์นการท าอยา่งน้ี อาจแบ่งคนออกเป็นกลุ่มละ 2-3 คน และใหแ้ต่ละกลุ่มอ่านกิจการตอนหน่ึง (กลุ่มละ 2-
3 บท) ให้แต่ละกลุ่มมองหาตาม 5 ขอ้ ของแผนผงั และดูว่าเก่ียวขอ้งกนัอย่างไร แลว้รายงานให้กบัทั้งกลุ่มใหญ่และจด
ตวัอยา่งทั้งหมดออกมา ขอ้ส าคญัคืออยา่ติดอยูก่บัรายละเอียดจนพลาดรูปแบบไป คืองานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ประกาศ
ข่าวประเสริฐ เกิดหมายส าคญัและการอศัจรรยข้ึ์น มีการถูกข่มเหงและผูค้นเช่ือและก่อตั้งคริสตจกัร น่ีเป็นหนทางท่ีมีพลงัใน
การน าเขา้สู่กิจการบทท่ี 29 และส่ิงท่ีเขาคาดหวงัในการเช่ือฟัง 

3) ใหเ้ขียนกิจการ บทท่ี29 เป็นการบา้น ช่วยใหเ้ขาสร้างกิจการ บทท่ี 29 ดว้ยตวัเอง 
a) เป้าหมายคืออะไร นิมิตสุดทา้ยคืออะไร 

i) เป้าหมายคือจ านวนหรือความคิดท่ีชดัเจน คือเป็นผงัอยา่งละเอียด เอาการวิง่เป็นตวัอยา่ง คือ คุณวิง่ท าไม เพื่อจะดูวา่
คุณวิง่ไดน้านแค่ไหนหรือไดไ้กลแค่ไหนหรือ ไม่ใช่ เป้าหมายท่ีจริง ๆ ของคุณคือ เพื่อใหมี้รูปร่างและมีสุขภาพท่ีดี 
ระยะทางและเวลาในการวิง่ของคุณเป็นเพียงขั้นตอนท่ีคุณจะไปถึงเป้าหมาย 

ii) เป้าหมายในพื้นท่ีของคุณกวา้งแค่ไหน 
iii) อยา่จ ากดันิมิตของคุณ นิมิตและความเช่ือของคุณตอ้งกวา้ง 
iv) ควรมีเป้าหมายยอ่ยหลายขอ้ ซ่ึงจะเป็นขั้นบนัไดให้คุณกา้วข้ึนไปถึงเป้าหมายหลกัได ้
v) ควรใหแ้น่ใจวา่ทุก ๆ ขั้น เป็นไปได ้ - ทุก ๆ ขั้นตอ้งมีประสิทธิภาพและปฏิบติัได ้ รวมทั้งการจะเร่ิมตน้ขั้นแรก

อยา่งไรดว้ย 
b) เป้าหมายของคุณ 

i) จ านวนผูไ้ม่เช่ือท่ีคุณตอ้งการจะน ามาถึงพระคริสต ์
ii) จ านวนผูฝึ้กอบรมท่ีจะเขา้รับการฝึกภายใน 1 ปี หลกัท่ีส าคญัมากคือ การช่วยใหผู้เ้ช่ือใหม่ทั้งหมดกลายเป็นผู ้

ฝึกอบรม จะมีคนจากไปและลม้เหลวมาก อยา่งไรก็ดีถา้มีผูเ้ช่ือใหม่ท่ีกลายเป็นผูฝึ้กอบรมได ้20-30% ก็เป็นผลลพัธ์ท่ี
น่าอศัจรรยแ์ลว้ 

iii) จ านวนคริสตจกัรท่ีจะตั้งข้ึน รวมทั้งคริสตจกัรท่ีคุณก่อตั้งและท่ีผูฝึ้กของคุณก่อตั้ง 
c) สร้างกิจการ บทท่ี 29 ของคุณเอง 
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i) เป้าหมายของคุณเป็นการแสดงออกของนิมิตของคุณ เวลาน้ี คุณตอ้งอธิษฐาน และคิดใหท้ะลุถึงถนนแห่งการรับใชท่ี้
คุณก าลงัเดินอยูซ่ึ่งรวมทั้งจะเร่ิมตน้ท่ีไหน ความยากล าบากท่ีอาจจะตอ้งเผชิญ ผูร่้วมงานท่ีจะช่วยคุณ พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิจะทรงเปิดทางใหคุ้ณอยา่งไร ยทุธวธีิท่ีคุณจะใชใ้นการเผยแผข่่าวประเสริฐ 

ii) ความเช่ือของคุณจะเป็นตวัก าหนดผลลพัธ์น้ีได ้
iii) สร้างความต่อเน่ืองของเร่ืองราวของพระธรรมกิจการ กิจการบทท่ี 29 ของคุณ ทาวงานรับใชข้องคุณเอง ซ่ึงอาจ

รวมถึงการเคล่ือนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ การประกาศ งานของพระเจา้ การข่มเหง และการเติบโตอยา่งทวคูีณ 
iv) ผกูพนัตวัเองกบังาน จ านวนวนัท่ีคุณท างานของพระเจา้จะเท่ากบัพระคุณของพระเยซูและฤทธ์ิอ านาจอนัยิง่ใหญ่ของ

พระวญิญาณบริสุทธ์ินั้นเพียงพอส าหรับตลอดวนัเวลาแห่งชีวติของคุณ 
 
การพบกนัคร้ังท่ี 9 
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กิจการ  ขอ้สังเกต: อยา่เล่าเร่ืองซ ้ า แต่ใหดู้หวัขอ้ขา้งล่างน้ีและเตรียมแบ่งปันขอ้เฉพาะเจาะจงเหล่าน้ี 

 
1.งานของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิในตอนน้ีคือ
อะไร     
 

2. เกิดกิจกรรมอะไร
ข้ึน ในการประกาศ /
เป็นพยาน / สอน   
 

3.มีหมายส าคญั/ การ
อศัจรรย/์ การรักษา 
เกิดข้ึน หรือไม่ 
 

4.มีการข่มเหงหรือไม่  
ถา้มี มีการตอบสนอง
อยา่งไรของผูเ้ช่ือต่อ
การข่มเหง 
 

5. มีผลลพัธ์อยา่งไรใน
เร่ืองการกลบัใจและ
การก่อตั้งคริสตจกัร
ใหม ่
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การพบกนัคร้ังที ่10: พระเจ้าทรงเป็นพระบดิาในสวรรค์ 
1. ใหแ้ต่ละคนแบ่งปันกิจการบทท่ี 29 ของตนเอง ขอ้ความเก่ียวกบันิมิตของการท่ีพระเจา้จะท าในกลุ่มเป้าหมายของเขา กิจการ

บทท่ี 29 ของเขาควรรวมทั้งเป้าหมายท่ีเจาะจงดว้ย 
2. น าพวกเขาศึกษาบทเรียนเร่ือง พระบิดาในสวรรค ์ท่องขอ้ท่องจ าซ ้ า ๆ ดว้ยกนั 10 คร้ัง แลว้ใหพ้วกเขาสอนบทเรียนใหแ้ก่กนั

และกนั บอกเขาวา่ตอนน้ีเขาพร้อมแลว้ท่ีจะสอนคนอ่ืน  
 
บทเรียน: พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ 
พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองคว์า่ “ พระบิดาผูท้รงสถิตในสวรรค์” พระคมัภีร์สอนเราวา่พระเจา้ทรงเป็นพระบิดา พระองค์
ทรงรัก ปกป้อง จดัเตรียมและสั่งสอนอบรมลูกของพระองค ์
1) ความรักของพระบิดาในสวรรค์ 
“พระเจา้ทรงปรากฏแก่เขาจากท่ีไกลตรัสวา่ เราได_้____________เขา้ดว้ยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมัน่คงต่อ
เขาสืบไป” (เยเรมีย ์31:3) 

a) ท าไมพระเจา้ทรงช่วยคนใหร้อด 
__________________ เพราะคุณแยม่าก            __________________ เพราะคุณรักพระองคก่์อน 
__________________ เพราะคุณโชคร้าย           ___________เพราะ_______________________ 
“เพราะเหตุ____________________________ซ่ึงพระองคท์รงรักเรานั้น ถึงแมว้า่______________ 
พระองคย์งัทรงกระท าใหเ้รามีชีวติอยูก่บัพระคริสต”์ (เอเฟซสั 2:4-5) 
b) พระเจา้ทรงส าแดงความรักของพระองคแ์ก่คุณอยา่งไร โปรดเขียนตวัอยา่งลงขา้งล่างน้ี 

i) ________________________________________________________________________ 
ii) (1 ยอห์น3:1)_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

c) ในลูกา 15:11-14 พระเยซูทรงพดูถึงความรักของพ่อท่ีมีต่อลูก คุณสามารถเช่ือมโยงความเหมือนกนัระหวา่งพ่อกบัพระ
เจา้ไดห้รือไม่ 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

2) การทรงปกป้องของพระบิดาในสวรรค์ 
a) “ แต่วา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสัตยซ่ื์อ จะทรง______________________________ท่านไวใ้หพ้น้จากส่ิงซ่ึงชัว่ร้าย”  (2 เธ

สะโลนิกา 3:3) 
i) พระเจา้ทรงสัญญาอะไร ในสดุดี 34:7_________________________________________ 
ii) ต่ออิสราเอล (2 พงษก์ษตัริย ์6:15-18)_________________________________________ 
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iii) สหายทั้งสาม (ดาเนียล 3:28)________________________________________________ 
b) พระเจา้ทรงปกป้องคุณอยา่งไร เม่ือคุณตอ้งเผชิญกบัการทดลอง 

i) (1 โครินธ์ 10:13)__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3) การทรงจดัเตรียมของพระเจา้ 
a) “ และพระเจา้ของขา้พเจา้จะประทานส่ิงสารพดัท่ีพวกท่านขาดอยูน่ั้นจากทรัพยอ์นัรุ่งเรืองของพระองคใ์นพระเยซูคริสต”์ 

(ฟิลิปปี 4:19) 
i) ท าไมบุตรของพระเจา้จึงไม่ตอ้งวติกกงัวล(มทัธิว 6:31-32)_________________________ 
___________________________________________________________________________ 

b) พระเจา้ทรงประทานอะไรให้แก่บุตรของพระองคเ์พื่อแสดงวา่พระองคจ์ะทรงประทานส่ิงท่ีเราจ าเป็นให้ (โรม 
8:32)__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
4) การสั่งสอนอบรมของพระเจา้ 

“เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้______________ผูท่ี้พระองคท์รงรัก และเม่ือพระองคท์รงรับผูใ้ดเป็นบุตร พระองคก์็ทรงตีสอนผู้
นั้น” (ฮีบรู 12:6-7) 
a) พระเจา้ทรงคาดหวงัอะไรจากบุตรของพระองค ์(เอเฟซสั 4:13) ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
b) พระเจา้ทรงอบรมสั่งสอนบุตรของพระองคอ์ยา่งไร 

i) ทางเพื่อน (สุภาษิต 27:17)__________________________________________________ 
ii) ทางพระคมัภีร์ (2 ทิโมธี 3:16)_______________________________________________ 
iii) ทางการทดลอง (ยากอบ1:2-4)_______________________________________________ 
iv) พระลกัษณะไหนตามธรรมชาติของพระเจา้ท่ีมีความหมายกบัคุณมากท่ีสุด 

_______________ความรักและพระกรุณา            ______________การทรงจดัเตรียมในส่ิงจ าเป็น 
_______________ การสั่งสอนอบรม                    ______________ การปกป้อง 
5) ขอ้ท่องจ า: พระเจา้ทรงปรากฏแก่เขาจากท่ีไกล ตรัสวา่ “เราไดรั้กเจา้ดว้ยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมัน่คง

ต่อเจา้สืบไป” (เยเรมีย ์31:3) 
การพบกนัคร้ังท่ี 10-1 
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การพบกนัคร้ังที ่11: การเป็นผู้น าฝ่ายจิตวญิญาณทีสั่ตย์ซ่ือ 

ท้าทายให้พวกเขาเป็นผู้น าฝ่ายจิตวญิญาณทีสั่ตย์ซ่ือ สร้างชีวติทีซ่ื่อสัตย์โดย 

1.) ถวายชีวติทั้งหมดของเขาให้กบัพระเจา้ 
2.) สอนใหพ้วกเขามีชีวิตท่ีเตม็ดว้ยการอธิษฐาน การอธิษฐานเป็นกุญแจดอกหน่ึงสู่การรับใชพ้ระเจา้ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งของพลงั

ท่ีส าคญัของการท างาน 
3.) สอนใหพ้วกเขาวางใจในการทรงปกป้องของพระเจา้ แสวงหาทุกวนั เขาควรอธิษฐานท่ีพระเจา้จะปกป้องหนทางของเขา 

ความคิดและการกระท าของเขาเหมือนอยา่งเป็นก าแพงลอ้มรอบป้องกนัเขา 
4.) จงเป็นทหารของพระเจา้ สวมยทุธภณัฑข์องพระเจา้ ทหารของพระเจา้ตอ้งสวมยทุธภณัฑทุ์ก ๆ วนัไม่ใช่เป็นคร้ังคราว แต่ทุก

วนั เพื่อวา่ทุก ๆ แผนการและการโจมตีของมารจะพา่ยแพไ้ป 
5.) รู้จกัการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธ์ อธิษฐานท่ีจะมีฤทธ์ิของพระวญิญาณและเช่ือฟังในพระวญิญาณ อธิษฐานขอใหพ้ระ

วญิญาณประทานของประทานในการสอน การเทศนา การรักษา มีความช่ืนชมยนิดี สรรเสริญและประกาศ 
6.) มีชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยการสรรเสริญทุกสถาณการณ์ ผูฝึ้กทุกคนควรเขา้ใจในความส าคญัของการขอบพระคุณในทุกสถาณการณ์ 

แมว้า่จะตอ้งเผชิญปัญหาไม่วา่จะดีหรือร้าย ประสบความส าเร็จหรือไม่ก็ตาม ควรสรรเสริญพระเจา้ในทุกเร่ืองเพราะการ
สรรเสริญคือการยกยอ่งสิทธิอ านาจของพระเจา้ 

7.) แสดงความกตญัญูและการยกยอ่งช่ืนชม ตอ้งมองทุก ๆ สถาณการณ์ในดา้นบวกเสมอทุกเวลา และควรใหก้ าลงัใจแก่ผูรั้บการ
ฝึก ค าพดูดา้นบวกเพียงค าเดียวอาจเป็นรากฐานของความเช่ือและความกลา้ของเขาได้ 

 
การพบกนัคร้ังท่ี 11 
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การพบกนัคร้ังที ่12: การเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 
น าพวกเขาศึกษาบทเรียนเร่ืองการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ ท่องจ าขอ้พระคมัภีร์ซ ้ า ๆ ดว้ยกนั 10 คร้ัง ใหพ้วกเขาสอน

บทเรียนใหแ้ก่กนัและกนั บอกเขาวา่ตอนน้ีเขาพร้อมแลว้ท่ีจะสอนคนอ่ืน 
 

บทเรียน: การเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 

ตอนนีคุ้ณเป็น คริสเตียนแล้ว เป็นบุตรของพระเจ้า เป็นสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัวของพระเจ้า คุณมีความมั่นใจใน
ความรอด คุณสามารถอธิษฐานโดยตรงต่อพระเจ้าและมีการสามัคคีธรรมกบัพระองค์เวลาใดกไ็ด้และใช้เวลาเข้าเฝ้าพระองค์ คุณ
เป็นสมาชิกของคริสตจักรของพระเจ้า เป็นผู้ได้รับพระพร ส่ิงส าคัญทีสุ่ดคือว่าพระเจ้าทรงเรียกให้คุณเผยแพร่ข่าวประเสริฐ เมื่อ
คุณเช่ือฟังพระองค์ในทุกทาง คุณจะสามารถก้าวต่อไปในการสอนเร่ืองข่าวดีแห่งความรอดกบัคนมากขึน้ 

มีการทรงเรียกให้แบ่งปันข่าวประเสริฐ 4 แบบด้วยกนัคือ 

1. เรียกจากเบ้ืองบน: พระบญัชาขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ 
(มาระโก 16:15)____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
2. เรียกจากเบ้ืองล่าง: เศรษฐีท่ีร้องเรียกจากนรกใหแ้บ่งปันข่าวประเสริฐกบัครอบครัวของเขา 
(ลูกา 16:27-28)_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
3. เรียกจากภายใน: เปาโลรู้สึกจ าเป็นตอ้งประกาศข่าวประเสริฐ 
(1 โครินธ์ 9:16-17) __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
4. เรียกจากภายนอก: เปาโลไดย้นิเสียงเรียกจากมาซิโดเนียให้มาประกาศ 
(กิจการ 16:9)_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
ทุกวนัน้ีคริสเตียนทุกคนควรฟังเสียงเรียกในชีวติของเขาและตอบสนองทนัที 
5. เราไม่ควรเพียงแต่น าคนเขา้มาเป็นคริสเตียน แต่ใหเ้ป็นผูฝึ้กอบรมท่ีจะฝึกผูอ่ื้นอยา่งประสบความส าเร็จดว้ย ในวิธีน้ีคุณจะ

เผยแพร่เร่ืองของข่าวประเสริฐไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
(2 ทิโมธี 2:2)_______________________________________________________________________ 
6. ความปรารถนาคือคริสเตียนทุกคนจะเร่ิมตน้กลุ่มใหม่แบ่งปันข่าวประเสิฐกบัเพื่อนบา้นของคุณ พระเจา้จะอวยพระพรมาก

และใชชี้วติของคุณ (กิจการ 2:46-47)___________________________ 
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คุณควรตอบสนองพระเจา้อยา่งทนัทีทนัใด อธิษฐานเผื่อพระกายของพระคริสต ์แลว้ชีวิตของคุณจะเป็นพระพรโดย 1. น าคนเขา้
มาเช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 2. เร่ิมตั้งคริสตจกัรใหม่ (ท่ีบา้นคุณเองหรือท่ีไหนก็ได)้ 
จงจ าไวว้า่ทางท่ีจะเร่ิมตน้ไดคื้อ เขียนช่ือผูท่ี้คุณสามารถจะเป็นพยานได ้ 10-15 คน แลว้ท าเคร่ืองหมายไว ้ 5 คนแรกท่ีคุณจะไป
แบ่งปันดว้ยในสัปดาห์น้ี 
7.ขอ้ท่องจ า: “พระองคจึ์งตรัสสั่งพวกสาวกวา่ เจา้ทั้งหลายจงออกไปทัว่โลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษยทุ์กคน” มาระโก 
16:15 
 
การพบกนัคร้ังท่ี 12 
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การพบกนัคร้ังที ่13: นิมติของการทวคูีณคริสตจกัร 
1) ใหค้วามมัน่ใจกบัพวกเขาวา่คุณจะยงัคงเป็นผูฝึ้กสอนเขาต่อไป 

a) พวกเขาจะตอ้งฝึกอบรมสมาชิกของคริสตจกัรเหมือนอยา่งท่ีเขาถูกฝึก ใหเ้ขาแจกเอกสารบทเรียนแก่ผูอ่ื้นก่อนท่ีจะเรียน
แต่ละบท ไม่ใหแ้จกทีเดียวหมด 

b) คุณตอ้งพบกบัพวกเขาต่อไปทุก ๆ 1-2 สัปดาห์ต่อคร้ัง 
c) รวบรวมเบอร์โทรศพัทข์องผูน้ าคริสตจกัรรุ่นท่ี 2 ไว ้ถึงแมว้า่คุณอาจจะไม่เคยพบหรือพดูกบัเขาเลย แต่ก็ควรใหใ้คร

โทรศพัทห์รือไปเยีย่มเยยีนพวกเขาบา้งเพื่อให้แน่ใจวา่มีการแตกตวั 
d) ทุก ๆ 1-2 สัปดาห์ ควรใหเ้รียนบทเรียน 1 บท 
e) ใหพ้วกเขาสอบ……ท่องจ าขอ้พระคมัภีร์………ใหส้อนกนัและกนัก่อนเสร็จส้ินช่วงของการฝึก 
f) พวกเขาสามารถท าได ้ตอ้งท าได ้

2) แบ่งปันนิมิตของการทวคูีณคริสตจกัร 
a) เวลาก าลงัจะหมดลงเม่ือการเสด็จกลบัมาของพระเยซูใกลเ้ขา้มาแลว้ เพราะฉะนั้นเราตอ้งใชว้ธีิการท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุดและเร็วท่ีสุดเพื่อแบ่งปันข่าวประเสริฐโดยการเตรียมผูฝึ้กอบรม 
b) คุณสมบติัของคริสตจกัรท่ีทวคูีณอยา่งรวดเร็ว 

i) สมาชิกทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมใหเ้ป็นผูฝึ้กอบรม 
ii) สมาชิกทุกคนไดรั้บการทา้ทายใหเ้ลือกเพื่อน 5 คนท่ีไม่เป็นคริสเตียน ในสัปดาห์แรก ใหเ้ชิญมาท่ีบา้น แบ่งปันค า

พยานและข่าวประเสริฐกบัพวกเขา ท าไดโ้ดยการเขียนรายช่ือสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด ญาติพี่นอ้ง เพื่อนบา้น 
เพื่อน เพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนร่วมงานท่ีไม่เป็นคริสเตียน ส่วนมากรายช่ือของทุกคนจะอยูท่ี่ประมาณ 100 คน 
หลงัจากนั้นเขาตอ้งเลือก 5 คนท่ีอยากแบ่งปันพระกิตติคุณดว้ยมากท่ีสุด จดัไวเ้ป็นกลุ่ม ก. แลว้ใหเ้ลือกกลุ่มท่ีสอง 
อีก 5 คน เป็นกลุ่ม ข. ไปเร่ือย ๆ  

iii) ใหส้มาชิกทุกคนเขียนค าพยานส่วนตวัและอ่านออกเสียงดงั ๆ 10 คร้ัง หรือจนจ าได ้
iv) หลงัจากเรียนจบแต่ละบทเรียนแลว้ ใหแ้บ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มละ 3 คน และใหแ้ต่ละคนในกลุ่มฝึกสอนบทเรียน 

แลว้สมาชิกแต่ละคนก็รับผดิชอบท่ีจะออกไปและสอนบทเรียนใหก้บั 5 คนท่ีไดเ้ป็นพยานไว ้
v) หลงัจาก 1 สัปดาห์ ใหค้นกลุ่มแรกกลบัมาเรียนบทเรียนบทท่ี 2 และเม่ือเรียนจบแลว้ก็ใหส้อนบทเรียนกบัรุ่นถดัไป 
vi) เม่ือมีผูท่ี้เขาเป็นพยาน เช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คนเหล่านั้นตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกนั เช่น เขียนรายช่ือผูไ้ม่เป็นคริส

เตียนออกมาและสอนบทเรียนพื้นฐานบทแรกให้ 
c) จ าเป็นตอ้งฝึกอบรมผูน้ าหลายคนอยูเ่สมอ เพื่อจะสามารถก่อตั้งคริสตจกัรใหม่ได ้
d) ใหก่้อตั้งคริสตจกัรใหม่ เม่ือกลุ่มมีคน 10-15 คน 
e) ใหห่้วงใยพวกเขาเสมอ ช่วยเขาจดัการเร่ืองต่าง ๆ ท่ีพวกเขาตอ้งเผชิญ 
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f) มนัไม่ใช่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท่ีคุณกลายเป็นผูน้ าในระดบัสูง ไม่เก่ียวกบัคุณหรือคนท่ีคุณสอนจะมีสิทธิอ านาจเหนือผูต้าม
เป็นจ านวนมาก มนัเก่ียวกบัการน าคนเขา้มาในอาณาจกัร โดยทางคริสตจกัรเล็กซ่ึงฝึกอบรม ผูฝึ้กอบรมอยา่งสม ่าเสมอให้
เร่ิมตั้งคริสตจกัรใหม่ 

3) แนะน าแบบฉบบัส าหรับการรับใชอ้ยา่งท่ีจะเป็นแผนการศึกษาพระคมัภีร์ในการนมสัการของคริสตจกัรอยา่งต่อเน่ืองส าหรับ
หลาย ๆ เดือนต่อไป ในบทเรียนอ่ืนจะไดอ้ธิบายเก่ียวกบัแบบฉบบัส าหรับการรับใช ้

4) การฝึกอบรมส าหรับผูฝึ้กอบรมไม่ใช่การสัมมนาท่ีเป็นเร่ืองของความคิดแต่เป็นแบบอยา่งตามพระคมัภีร์ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตาม
อยา่งเช่ือฟัง “ จงมอบค าสอนเหล่านั้นซ่ึงท่านไดย้นิจากขา้พเจา้ต่อหนา้พยานหลายคนไวก้บัคนท่ีซ่ือสัตยท่ี์สามารถสอนคน
อ่ืนไดด้ว้ย” (2 ทิโมธี 2:2) 
เด๋ียวน้ี น าไปปฏิบติั 
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กิจการ  ขอ้สังเกต: อยา่เล่าเร่ืองซ ้ า แต่ใหดู้หวัขอ้ขา้งล่างน้ีและเตรียมแบ่งปันขอ้เฉพาะเจาะจงเหล่าน้ี 

 
1.งานของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิในตอนน้ีคือ
อะไร     
 

2. เกิดกิจกรรมอะไรข้ึน 
ในการประกาศ /เป็น
พยาน / สอน   
 

3.มีหมายส าคญั/ การ
อศัจรรย/์ การรักษา 
เกิดข้ึน หรือไม่ 
 

4.มีการข่มเหงหรือไม่  
ถา้มี มีการตอบสนอง
อยา่งไรของผูเ้ช่ือต่อ
การข่มเหง 
 

5. มีผลลพัธ์อยา่งไรใน
เร่ืองการกลบัใจและ
การประชุมของ
คริสตจกัรผูเ้ช่ือ
ในตอนน้ี 
 

     

 


