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ถ้อยแถลงของเลขาธิการไอวซีีเอฟ 
คู่มือ “กำรเจริญเติบโตและกำรขยำยตวัของกลุ่มเซลล”์ เล่มน้ี ก่อก ำเนิดมำจำก หลกัค ำสอนขั้น

พื้นฐำนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ ผนวกกบัประสบกำรณ์ท่ีไดจ้ำกกำรทดลองเป็นเวลำแรมปี 
หลกัค ำสอนพื้นฐำนท่ีใชใ้นหนงัสือเล่มน้ีก็คือ คริสเตียนท่ีเขำ้ร่วมสำมคัคีธรรมกนัอยำ่งแทจ้ริง 

จะเจริญเติบโตข้ึนและจะออกไปเผยแผพ่ระกิตติคุณแก่คนอ่ืน ๆ 
หลกัในกำรปฎิบติัท่ีถือตำมแนวทำงของกลุ่มเซลล ์ ประเมินผล จำกประสบกำรณ์ภำยในกลุ่ม

เซลลต่์ำง ๆ เป็นเวลำ 3 ปี แมว้ำ่เรำมีควำมรู้เก่ียวกบัเร่ืองน้ีไม่มำกนกั แต่วธีิกำรต่ำง ๆ ท่ีเสนอในหนงัสือ
เล่มน้ี คงจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้ำนไม่มำกก็นอ้ย 

ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีคือ นำงสำวอีลิซำ เอสปิเนลี พนกังำนของอินเทอร์-วำร์ซิต้ี แห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์ เรำขอขอบคุณในควำมพำกเพียรของเธอ และขอขอบคุณบรรดำผูน้ ำกลุ่มเซลลท่ี์ไดน้ ำเอำ
หลกักำรของกลุ่มเซลลไ์ปปฎิบติั อนัเป็นแนวทำงในกำรเขียนหนงัสือเล่มน้ี 

ขอพระเจำ้ทรงก่อใหเ้กิดกลุ่มเซลลใ์หม่ ๆ และกระท ำใหก้ลุ่มเซลลเ์หล่ำนั้นเจริญเติบโตข้ึนและ
ขยำยตวัออกไป 

อิซำเบโล เอฟ. มำกำลิท พ.บ. 
เลขาธิการ ไอวซีีเอฟ 
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บทน า 
ปัจจุบนั ควำมคิดในกำรจดักลุ่มเซลล ์ไดแ้พร่หลำยในคริสตจกัรและหมู่พี่นอ้งคริสเตียน ท่ีจริง

แลว้ในพระคมัภีร์สมยักิจกำรของอคัรทูต ก็ไดมี้กำรประชุมตำมบำ้น หรือกำรรวมกลุ่มในกำรศึกษำพระ
คมัภีร์ จำกผลกำรมีสำมคัคีธรรมของพวกอคัรทูต องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ไดท้รงโปรดใหค้นทั้งหลำยซ่ึงก ำลงั
จะรับควำมรอดมำเขำ้กบัพวกสำวกมำกข้ึนทุกวนั ๆ ควำมคิดในเร่ืองของกลุ่มเซลลไ์ดแ้พร่ขยำยไปใน
หมู่พวกคอมมิวนิสตแ์ละคอมมิวนิสตไ์ดน้ ำหลกักำรน้ีไปใชเ้กิดผลส ำเร็จอยำ่งมำก ท ำไมคอมมิวนิสตจึ์ง
เผยแพร่ลทัธิไดส้ ำเร็จ? แลว้คริสเตียนล่ะ ! จะประกำศควำมจริงของพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร? 

หนงัสือกำรจดักลุ่มเซลลน้ี์ พอท่ีจะเป็นเคร่ืองช้ีแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเซลล ์
ปัญหำ ขอ้แนะน ำ ท่ีเป็นประโยชน์ส ำหรับพี่นอ้งคริสเตียน ในคริสตจกัรและในสถำบนักำรศึกษำ 

ศูนยนิ์สิตนกัศึกษำคริสเตียนแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ อจ.โศภิษฐ  เจริญวฒันำนนท ์ และ 
อจ.เครือวลัย ์ เท่ียงธรรม ท่ีช่วยตรวจทำนตน้ฉบบั และกองคริสเตียนบรรณศำสตร์ ซี.เอม็.เอ. ท่ีใหค้วำม
อุปกำระในกำรจดัพิมพแ์ละจ ำหน่ำยหนงัสือเล่มน้ี 

 
 
 

แผนกวรรณกรรม 
ศูนยนิ์สิตนกัศึกษำคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
71 ตรอกไวตี สีลม กรุงเทพมหำนคร 5 
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การเจริญเติบโตและการขยายตัวของกลุ่มเซลล์ 

1. พืน้ฐานทางพระคมัภีร์ 

“กลุ่มเซลล”์ ไม่ใช่เร่ืองใหม่ท่ีเพิ่งคน้พบ แต่กำรท่ีเร่ืองน้ีเพิ่งไดรั้บควำมสนใจมำกในระยะหลงั 
ๆ ก็เพรำะคอมมิวนิสตไ์ดล้อกเลียนวธีิกำรน้ีจำกพวกคริสเตียนในสมยัเร่ิมแรกไปใชอ้ยำ่งกวำ้งขวำง ใน
สมยัเร่ิมแรกคริสเตียนสำมำรถประกำศข่ำวประเสริฐไปทัว่จกัรวรรดิโรมนัโดยวธีิกำรขยำยกลุ่มเซลล ์

ก่อนท่ีคริสตจกัรจะก่อตั้งเป็นหลกัเป็นฐำนและมีโบสถเ์ป็นอำคำรถำวร พวกคริสเตียนต่ำงมี
กำรประชุมกนัตำมบำ้นและเป็นท่ีแน่นอนวำ่ พวกเขำตอ้งประชุมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ต่อมำเม่ือคริสเตียน
ถูกกดข่ีข่มเหง พวกเขำก็ตอ้งประชุมกนัอยำ่งลบั ๆ ตำมอุโมงคใ์ตดิ้น ปัจจุบนัน้ีเรำจึงเห็นช่ือของคริส
เตียนสมยันั้นสลกัอยูต่ำมผนงัหินในอุโมงค ์

กำรประชุมของพวกคริสเตียนในสมยัเร่ิมแรก มีสภำพเป็นอยำ่งไร? 
กำรประชุมของพวกคริสเตียนในสมยัเร่ิมแรก มีองคป์ระกอบอยู ่ 3 ประกำรคือ กำรฟังค ำสอน

ของอคัรทูต กำรร่วมสำมคัคีธรรม และกำรอธิษฐำน (กิจกำร 2:42) 
ทุกคนในคริสตจกัรสมยันั้นยอมรับสิทธิอ ำนำจของอคัรทูต เพรำะพวกอคัรทูตเป็นผูท่ี้รู้จกัพระ

เยซูคริสตดี์ และเป็นผูส้อนส่ิงท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงสอนเอำไวแ้ก่พวกเขำ ค ำสอนของอคัรทูตเป็นค ำ
สอนท่ีประกอบดว้ยอ ำนำจและเป็นมำตรฐำนส ำหรับกำรด ำเนินชีวติของพวกเขำ กำรด ำเนินชีวิตคริส
เตียนในสมยันั้น ก็คือกำรเช่ือฟังและปฎิบติัตำมค ำสอนของอคัรทูตอยำ่งเคร่งครัด 

นอกจำกน้ีกำรประชุมยงัมีควำมหมำยรวมถึงกำรมีสำมคัคีธรรม และกำรใชชี้วติร่วมกบัผูอ่ื้น 
บำงคร้ังอำจจะแสดงออกโดยกำรรับประทำนอำหำรร่วมกนั ตำมแบบอยำ่งของชำวตะวนัออก ซ่ึง
ควำมสัมพนัธ์แบบน้ีไม่ไดส้ิ้นสุดเพียงท่ีโตะ๊อำหำรเท่ำนั้น แต่จะเก่ียวขอ้งกนัไปตลอดชีวติของพวกเขำ 

พวกเขำร่วมใจกนัอธิษฐำน ในตอนแรก เขำอำจศึกษำพระคมัภีร์ดว้ยกนั ต่อมำก็มีกำรสรรเสริญ
และทูลออ้นวอนต่อพระเจำ้ (ดูกิจกำร 4: 23, 24) 

กำรสอน กำรร่วมสำมคัคีธรรม กำรอธิษฐำนของคริสเตียนในสมยัเร่ิมแรก เป็นแบบแผนกำร
ด ำเนินชีวติอนัดี ท่ีผิดแปลกไปจำกคนอ่ืน ๆ ในยคุนั้น เขำมิไดร่้วมกนัอยำ่งผวิเผินแต่ผูท่ี้เป็นสมำชิกทุก
คนตอ้งมีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดไว ้

ผลท่ีพวกเขำไดรั้บจำกกำรอยูร่่วมกนัมีอะไรบำ้ง? 
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พวกเขำไดรั้บกำรยอมรับนบัถือจำกผูอ่ื้น และพระเจำ้ประทำนผูท่ี้เช่ือใหมี้จ ำนวนทวมีำกข้ึนทุก
วนั ๆ (กิจกำร 2:47) กำรเป็นพยำนอยำ่งสัตยซ่ื์อ และกำรประกำศพระกิตติคุณอยำ่งมีประสิทธิภำพเป็น
ผลท่ีเกิดจำกกำรสอน กำรร่วมสำมคัคีธรรมและกำรอธิษฐำนของกลุ่มเล็ก ๆ เหล่ำนั้น 

โดยอำศญัหลกักำรเดียวกนั กลุ่มเซลลปั์จจุบนัของคริสเตียนประกอบดว้ยสมำชิกตั้งแต่ 3-7 คน 
ท่ีมำประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อศึกษำพระคมัภีร์ ร่วมสำมคัคีธรรม และอธิษฐำนร่วมกนั 

กำรท่ีคริสเตียนสองคนมำร่วมกนัและมีสำมคัคีธรรม ยงัไม่ถือวำ่เป็นกลุ่มเซลลท่ี์แทจ้ริง แต่ถือ
เป็นเพียงเพื่อนร่วมอธิษฐำนเท่ำนั้น ในทำงตรงกนัขำ้ม ถำ้มีคนเกินกวำ่ 7 คน จะท ำใหก้ำรมีสำมคัคี
ธรรมเป็นไปไดย้ำก ฉะนั้นกลุ่มเซลลค์วรประกอบดว้ยสมำชิกตั้งแต่ 3 ถึง 7 คน จึงจะเหมำะสม 

สมำชิกกลุ่มเซลลทุ์กคนควรเป็นคริสเตียน เพื่อจะไดมี้ชีวิตตำมแบบพระเยซูคริสตอ์ยำ่งเดียวกนั
จุดประสงคข์องกลุ่มเซลลก์็เพื่อช่วยคริสเตียนใหเ้จริญข้ึนในกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียนจนกระทัง่สำมำรถ
ออกไปเป็นพยำนแก่ผูอ่ื้นได ้ กลุ่มเซลลจ์ะเจริญข้ึน ก็ต่อเม่ือสมำชิกทุกคนในกลุ่มเจริญรอยตำม
แบบอยำ่งพระคริสต ์

คริสเตียนใหม่ทุกคนจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรเล้ียงดูดว้ยพระวจนะของพระเจำ้ โดยกำรศึกษำดว้ย
ตนเอง และยงัตอ้งกำรกำรเล้ียงดูจำกคริสเตียนอ่ืน ๆ ดว้ย ภำระท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของเขำก็คือตอ้งรู้จกัรัก
และเช่ือฟังพระเยซูคริสตอ์ยำ่งสุดจิตสุดใจ ส่ิงน้ีพี่นอ้งในพระคริสตส์ำมำรถท่ีจะช่วยเหลือเขำได ้ (เอเฟ
ซสั 3: 18-19) 

คริสเตียนไม่เพียงแต่ตอ้งยอมรับวำ่ตนเป็นผูช้อบธรรมแลว้ แต่ยงัตอ้งยอมรับสภำพท่ีตนเป็น
คนบำปอีกดว้ย เขำตอ้งกำรเพื่อนคริสเตียนท่ีเขำ้ใจสถำนภำพอนัน้ีของเขำ ซ่ึงสำมำรถใหค้  ำปรึกษำและ
พร้อมท่ีจะใหค้วำมช่วยเหลือ เม่ือเขำถูกทดลอง 

ไม่เพียงแต่ตอ้งกำรเพื่อนคริสเตียนเพื่อสำมคัคีธรรมหรือกำรสั่งสอนเท่ำนั้น แต่เขำยงัตอ้งกำร
อธิษฐำนร่วมกนัดว้ย ดงัท่ีพระเยซูคริสตต์รัสวำ่ “ถำ้ในพวกท่ำนท่ีอยูใ่นโลกสองคนร่วมใจกนัขอส่ิง
หน่ึงส่ิงใด พระบิดำของเรำผูส้ถิตใจสวรรคก์็จะทรงกระท ำให”้ (มทัธิว 18:19) กำรอธิษฐำนร่วมกนัเป็น
ส่ิงท่ีมีควำมส ำคญัเท่ำ ๆ กบักำรอธิษฐำนส่วนตวั 

สรุป โดยกำรสอน กำรร่วมสำมคัคีธรรม และกำรอธิษฐำนร่วมกบัผูอ่ื้น คริสเตียนใหม่ก็จะ
เจริญข้ึนทั้งในดำ้นควำมเช่ือและประสบกำรณ์ วธีิกำรเหล่ำน้ีเคยใชไ้ดผ้ลอยำ่งแทจ้ริง ในคริสตจกัรสมยั
แรก และในปัจจุบนัไดน้ ำเอำวธีิกำรเหล่ำน้ีมำใชใ้นกลุ่มเซลล ์
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2. สมาชิกในกลุ่มเซลล์ 

ใครเป็นสมำชิกของกลุ่มเซลลไ์ด?้ ผูท่ี้เป็นคริสเตียนเท่ำนั้น ท ำไม?  
1. จุดประสงคข์องกำรตั้งกลุ่มเซลล ์ ก็เพื่อช่วยใหค้ริสเตียนเจริญข้ึนในควำมเช่ือ ซ่ึงจะท ำให้

กลุ่มเซลลส์ำมำรถวำงโครงกำรใหเ้หมำะสมและสอดคลอ้งกนัได ้
2. คริสเตียนจะเจริญเติบโตรวดเร็วข้ึน เม่ือมีกำรเป็นพยำนภำยนอกกลุ่มเซลล ์ ซ่ึงเป็นผลของ

กำรใชชี้วติร่วมกนัภำยในกลุ่มเซลล ์
3. สมำชิกทุกคนจะตอ้งรู้วตัถุประสงคข์องกลุ่มเซลลก่์อนเขำ้ร่วมเป็นสมำชิก ทุกคนตอ้งพร้อม

ท่ีจะใหค้  ำแนะน ำและวำ่กล่ำวตกัเตือนซ่ึงกนัและกนัอยำ่งตรงไปตรงมำ เพรำะมัน่ใจไดว้ำ่สมำชิกทุกคน
มีควำมประสงคร่์วมกนัท่ีจะเจริญข้ึนในชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ 

ค ามั่นสัญญาต่อกลุ่มเซลล์ 

ท่ำนจะแน่ใจไดอ้ยำ่งไรวำ่ ท่ำนเป็นสมำชิกท่ีดีของกลุ่มเซลล?์ 
ท่ำนสำมำรถประเมินผลและพิจำรณำโดยหลกัเกณฑด์งัค ำถำมต่อไปน้ี 
1. ท่ำนใชเ้วลำส ำหรับเฝ้ำเด่ียวกบัพระเยซูทุกวนัหรือเปล่ำ? 
2. ท่ำนเป็นสมำชิกประจ ำท่ีคริสตจกัรหรือเปล่ำ? 
3. ท่ำนไปร่วมประชุมกบัคริสเตียนทุกอำทิตยห์รือเปล่ำ?  
4.ท่ำนไดฝึ้กฝนตนเองในกำรศึกษำพระคมัภีร์ และอธิษฐำนร่วมกนัผูอ่ื้นหรือเปล่ำ? 
5.ท่ำนประกำศข่ำวประเสริฐ แก่ผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียนหรือเปล่ำ? 
6.ท่ำนตั้งใจจะถวำยชีวติรับใชพ้ระเจำ้ในทุกแห่งหรือเปล่ำ? 
ผูท่ี้จะเป็นสมำชิกของกลุ่มนิสิตนกัศึกษำคริสเตียนแห่งประเทศไทย หรือในกลุ่มคริสเตียนอ่ืน 

ๆ ควรจะตอบรับค ำถำมเหล่ำน้ี และน ำไปปฎิบติัในชีวติประจ ำวนั ผูท่ี้ เอาจริงเอาจัง กบัค ำสัญญำน้ีจะ
เป็นผูท่ี้สำมำรถใหอ้ะไรหลำยอยำ่งแก่กลุ่มเซลลใ์นขณะเดียวกนัเขำจะพบวำ่ เขำไดเ้จริญข้ึนมำกมำยใน
ชีวติฝ่ำยจิตวญิญำณดว้ย 

โดยใชค้  ำมัน่สัญญำน้ีเป็นแนวทำงในกำรสัมภำษณ์ ผูท่ี้จะสมคัรเป็นสมำชิก ก็สำมำรถตดัสินได้
วำ่ ใครเป็นคริสเตียนท่ีไดถ้วำยตวัใหพ้ระเจำ้ ซ่ึงจะเป็นสมำชิกท่ีเกิดผลมำกของกลุ่มเซลล ์
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คุณสมบัติด้านอืน่ ๆ 

สมำชิกจะตอ้งเตรียมพร้อมในกำรท ำงำน เช่น ตอ้งอ่ำนหนงัสือ คน้ควำ้เร่ืองต่ำง ๆ เขียน
บทควำม ร่วมกลุ่มอภิปรำยเป็นตน้ กำรท่ีจะเรียนรู้ไดม้ำกเท่ำไรก็ข้ึนอยูก่บัวำ่ สมำชิกไดท้  ำงำนหนกั
เพียงใด 

สมำชิกจะตอ้งเตม็ใจท่ีจะปรับปรุงแกไ้ข โดยบำงขณะอำจจะตอ้งถูกสอนและวำ่กล่ำวตกัเตือน 
และควรจะยอมรับควำมจริงเม่ือไดท้  ำส่ิงท่ีบกพร่อง และไม่ควรทอ้ถอยเม่ือมีส่ิงเหล่ำน้ีเกิดข้ึน 

ท ำนองเดียวกนัจะตอ้งพดูควำมจริง กบัเพื่อนท่ีท ำผิด (เอเฟซสั 4: 15) โดยกำรตกัเตือนดว้ย
ควำมรัก ดว้ยควำมปรำรถนำท่ีจะใหพ้ี่นอ้งของตนมีลกัษณะเหมือนพระเยซูคริสตม์ำกยิง่ข้ึน (กำลำเทีย 
4:19) 

สมำชิกยงัจะตอ้งมีควำมรับผิดชอบในกำรเล้ียงดูสมำชิกอ่ืน ๆ ในกลุ่ม ส่ิงน้ีไม่เพยีงแต่เป็น
หนำ้ท่ีของผูน้ ำเท่ำนั้น แต่สมำชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในฐำนะเป็นผูรั้บใชพ้ระเจำ้ (1 เปโตร 2: 9) 

เม่ือสมำชิกทุกคนในกลุ่ม ปรนนิบติัพี่นอ้งตำมควำมสำมำรถท่ีพระเจำ้ประทำนใหแ้ก่ตน เขำ
อำจจะพบวำ่พระเจำ้ทรงตั้งใหเ้ขำเป็นผูน้ ำ เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้เขำจะตอ้งยอมรับภำรกิจน้ีดว้ยควำมเตม็ใจ 

ส่ิงเหล่ำน้ีดูเหมือนวำ่จะเป็นอุดมกำรณ์ท่ีสูงเกินไปหรือ? ท่ำนรู้สึกวำ่ตวัเองไม่มีคุณสมบติั
พอท่ีจะเป็นสมำชิกของกลุ่มเซลลห์รือ? จงวำงใจในพระเจำ้วำ่ พระองคท์รงสำมำรถสร้ำง
ลกัษณะเฉพำะเหล่ำน้ีใหแ้ก่ท่ำน เม่ือท่ำนเขำ้ร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ ศึกษำพระ
คมัภีร์ และอธิษฐำนร่วมกบัเขำ 

ผู้ชายและผู้หญงิควรอยู่ในกลุ่มเซลล์เดียวกนัหรือไม่? 

มีทั้งผลดีและผลเสีย ในกำรจดัแบ่งกลุ่มเซลลอ์อกเป็นผูห้ญิงลว้นหรือผูช้ำยลว้น ดำ้นดีคือ กลุ่ม
เซลลส์ำมำรถอภิปรำยปัญหำบำงเร่ืองเช่นควำมรัก หรือเร่ืองเพศศึกษำไดอ้ยำ่งอิสระมำกกวำ่ ในทำง
ตรงกนัขำ้ม กำรรู้จกักบัเพศตรงขำ้มเป็นเร่ืองท่ีจ ำเป็นมำกดว้ย ซ่ึงกำรรวมกลุ่มระหวำ่งผูช้ำยและผูห้ญิง
จะเป็นแบบของชีวติคริสเตียนมำกกวำ่ เรำไม่แยกวำ่เป็นพวกกรีกหรือพวกยวิ จะเป็นชำยหรือหญิง แต่
ทุกคนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวในพระคริสต ์(กำลำเทีย 3: 28) 

ฉะนั้นสมำชิกในกลุ่มเซลลค์วรจะตดัสินใจเองวำ่ จะจดักลุ่มแบบใด และหลงัจำกนั้นก็
ประเมินผลดูวำ่เป็นอยำ่งไร 

คริสเตียนใหม่และสาวกที่แท้จริง 

คริสเตียนท่ีเขม้แขง็และคริสเตียนใหม่ ควรจะร่วมในกลุ่มเซลลเ์ดียวกนัหรือไม่? 
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ถำ้เรำแบ่งคริสเตียนออกเป็น 2 พวก คริสเตียนท่ีเขม้แขง็แลว้ก็จะเจริญข้ึน โดยไม่ตอ้งศึกษำค ำ
สอนขั้นพื้นฐำนร่วมกบัคริสเตียนใหม่อีก แต่พระคมัภีร์กล่ำววำ่ ไม่เพียงแต่คนอ่อนแอท่ีตอ้งกำรควำม
ช่วยเหลือจำกคนท่ีเขม้แขง็เท่ำนั้น แต่คนเขม้แขง็ก็ตอ้งกำรคนอ่อนแอดว้ย ( 1 โครินธ์ 12: 14-27) 

เพื่อช่วยคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ไม่ใหเ้กิดควำมเบ่ือหน่ำยเรำอำจจะขอร้องให้เขำช่วยเหลือในกำร
สอนคริสเตียนใหม่ หรือใหศึ้กษำลึกลงไปเก่ียวกบัค ำสอนท่ียำกยิง่ข้ึน พระคมัภีร์เป็นอำหำรฝ่ำยจิต
วญิญำณท่ีเรำจะน ำมำใชไ้ดอ้ยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด ตวัอยำ่งเร่ืองกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์เป็นเร่ือง
ท่ีเรำคุน้เคยท่ีสุด แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีลึกซ้ึงท่ีสุดส ำหรับเรำดว้ย 
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3. ผู้น ากลุ่มเซลล์ 

ใครควรจะเป็นผู้น าของกลุ่มเซลล์? 

ถึงแมว้ำ่คริสเตียนทุกคนมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูน้ ำไดก้็จริง แต่ก็มิใช่ทุกคนจะน ำกลุ่มเซลลไ์ด ้
กำรเป็นผูน้ ำทำงฝ่ำยจิตวิญญำณเป็นของประทำนท่ีมำจำกพระเจำ้ เรำตอ้งพิจำรณำดูควำมสำมำรถ
เฉพำะตวัของบุคคลท่ีจะมำเป็นผูน้ ำ และส ำคญักวำ่นั้นคือตอ้งพิจำรณำถึงเร่ืองจิตวญิญำณของเขำดว้ย 

กำรเป็นผูน้ ำเป็นส่ิงท่ีเกิดจำกกำรฝึกฝน มิใช่เป็นพรสวรรคซ่ึ์งไดมี้มำแต่ก ำเนิด ผูน้ ำคือผูซ่ึ้งมี
ควำมรับผดิชอบในหนำ้ท่ีเป็นอยำ่งดี พระเจำ้จะทรงมอบภำระกำรเป็นผูน้ ำใหแ้ก่ผูท่ี้มีควำมรับผดิชอบ 
ฉะนั้นผูท่ี้มีควำมรับผดิชอบจึงควรไดรั้บเลือกและฝึกฝนใหเ้ป็นผูน้ ำ 

คุณสมบัติของผู้น ากลุ่มเซลล์ 

ผูน้ ำกลุ่มเซลล ์ นอกจำกจะเป็นผูท่ี้มีควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ีแลว้ ยงัตอ้งมีคุณสมบติัอ่ืนอีก
ดงัต่อไปน้ี 

กำรน ำ คือ กำรเตรียมทำงเพื่อใหผู้อ่ื้นติดตำม ฉะนั้นผูน้ ำกลุ่มเซลลจ์ะตอ้งรู้วำ่ กลุ่มเซลลคื์อ
อะไรและก ำลงัจะกำ้วไปทำงไหน และจะตอ้งตระหนกัวำ่ กลุ่มเซลลมี์ไวเ้พื่อควำมเจริญของคริสเตียน 
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อใหส้มำชิกทุกคนเหมือนพระเยซูมำกยิง่ข้ึน 

แน่นอน ผูน้ ำจะตอ้งเป็นผูท่ี้รักองคพ์ระเยซูคริสตอ์ยำ่งด่ืมด ่ำ ไม่ควรเป็นท่ีเพิ่งจะกลบัใจใหม่ซ่ึง
ควำมรักต่อองคพ์ระเยซูคริสตย์งัไม่ไดผ้ำ่นกำรทดสอบ แต่ควรจะเป็นคนท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังพระเยซู
ในทุกสถำนกำรณ์มำแลว้ (1 ทิโมธี 3: 6 และ 5:22 และทิตสั 1:5-9) 

ผู้น าจะรู้จักและติดตามพระเยซูคริสต์อย่างใกล้ชิดยิง่ขึน้ได้อย่างไร? 

ผูน้ ำจะตอ้งศึกษำพระคมัภีร์เป็นประจ ำ จนติดเป็นนิสัย (โคโลสี 3:16, 2 ทิโมธี 3:10-17) ผูน้ ำ
กลุ่มเซลลจ์ะตอ้งมีควำมขยนัขนัแขง็ในกำรศึกษำพระวจนะของพระเจำ้ เม่ือเขำด ำรงอยูใ่นพระวจนะ
ของพระเจำ้ ชีวติของเขำก็จะถูกป้ันใหเ้ป็นแบบอยำ่งในควำมเช่ือและควำมประพฤติแก่ผูอ่ื้น ซ่ึงส่ิง
เหล่ำน้ีเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับหนำ้ท่ีของเขำ ถำ้ผูน้ ำไม่สำมำรถพดูไดอ้ยำ่งเตม็ปำกวำ่ “จงปฎิบติัตำมอยำ่ง
ขำ้พเจำ้ เหมือนอยำ่งท่ีขำ้พเจำ้ไดป้ฎิบติัตำมอยำ่งพระคริสต”์ (1 โครินธ์ 11:1) แลว้ค ำพดูของเขำก็จะไม่
มีควำมหมำย ไม่มีน ้ำหนกัเลย องคพ์ระเยซูคริสตท์รงเป็นผูเ้ล้ียงท่ียิง่ใหญ่ ผูน้ ำกลุ่มเป็นเพียงผูดู้แลรักษำ
ลูกแกะของพระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น ( 1 เปโตร 5:1-4) 

ผูน้ ำจะตอ้งใหค้วำมเป็นกนัเอง พร้อมท่ีจะรับฟังควำมคิดเห็น และเขำ้ถึงจิตใจของผูอ่ื้น 
เพรำะวำ่กำรด ำเนินชีวติคริสเตียนมิใช่เป็นของง่ำย ผูเ้ช่ือใหม่ตอ้งกำรค ำแนะน ำและกำรหนุนใจเม่ือเขำ



 13 

พบกบัควำมผดิหวงั แต่ผูน้ ำจะบงัคบัใหผู้เ้ช่ือใหม่เจริญข้ึนไม่ได ้ ผูน้  ำมีหนำ้ท่ีแต่เพียงสนบัสนุนและให้
ก ำลงัใจ 

เม่ือถึงเวลำท่ีเหมำะสม สมำชิกจะแสดงควำมสำมำรถใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่ผูน้ ำ ผูน้  ำพึงรู้วำ่ ถึง
เวลำแลว้ท่ีควรจะมอบควำมรับผดิชอบใหแ้ก่สมำชิก โดยหนุนใจสมำชิกทุกคนใหเ้ล็งเห็นถึง
ควำมสำมำรถท่ีพระเจำ้ประทำนให ้ เพื่อจะไดน้ ำออกมำใชใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่กนัและกนั (1 เปโตร 
4:10) เม่ือผูน้ ำมอบหมำยหนำ้ท่ีใหแ้ก่สมำชิกแลว้ พระเจำ้ก็จะทรงส ำแดงใหรู้้วำ่มีใครบำ้งท่ีจะเป็นผูน้ ำ
ใหม่ได ้( 2 ทิโมธี 2:2) 

ผูน้ ำเป็นผูท่ี้ร่วมเรียนรู้กบัผูอ่ื้น เขำมิไดท้  ำงำนเพื่อผูอ่ื้นแต่ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ไม่วำ่จะเป็นกำร
วำงแผนกำร กำรด ำเนินงำนหรือกำรประเมินผล เขำจะเป็นพี่นอ้งในพระคริสต ์ มิใช่เจำ้นำยท่ีจะสั่งงำน 
(2 โครินธ์ 4: 5) 

ผู้น าควรเป็นผู้หญงิหรือผู้ชาย? 

ถำ้เป็นไปไดค้วรจะเป็นผูช้ำย แต่ผูห้ญิงท่ีมีควำมเจริญทำงฝ่ำยจิตวญิญำณ จะเป็นผูน้ ำไดดี้กวำ่
ผูช้ำยท่ีดอ้ยทำงฝ่ำยจิตวิญญำณ เรำไม่ควรปฎิเสธผูน้ ำหญิง ถำ้เป็นท่ีแน่ชดัวำ่พระเจำ้ประทำนใหแ้ก่เรำ 

ผู้ช่วยผู้น า 

ทุกกลุ่มเซลลค์วรจะมีผูช่้วยผูน้ ำท่ีสำมำรถเขำ้ท ำงำนแทนเม่ือผูน้ ำขำดกำรประชุม เขำไมจ่  ำเป็น
จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยทนัที แต่ผูน้ ำตอ้งคอยดูวำ่สมำชิกคนใดบำ้ง ท่ีมีแววของกำรเป็นผูน้ ำซ่ึง
เป็นพระพรท่ีพระเจำ้ประทำนให ้ เม่ือไดรั้บเลือกเป็นผูช่้วยผูน้ ำแลว้ เขำควรจะตั้งใจฝึกฝนตนเอง เพื่อ
เป็นผูน้ ำกลุ่มเซลลรุ่์นต่อไป 

บำงคร้ังสมำชิกในกลุ่มเซลล ์ อำจจะผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้ ำ เม่ือเป็นเช่นน้ีทุกคนก็เป็นผูช่้วย
ผูน้ ำได ้ อยำ่งไรก็ดี กลุ่มเซลลจ์ะตอ้งยอมรับใครคนหน่ึงคนใดในพวกเขำ เป็นผูน้ ำทำงฝ่ำยจิตวญิญำณ
ดว้ย 

การฝึกฝนผู้น า 

เรำจะเรียนรู้กำรเป็นผูน้ ำก็โดยกำรเขำ้ไปน ำกลุ่มจริง ๆ ตลอดจนเรียนรู้จำกกำรฝึกอบรม ทั้ง
ผูน้  ำและผูช่้วยผูน้ ำของแต่ละกลุ่มควรจะพบกนัสัปดำห์ละคร้ังเป็นอยำ่งนอ้ย ใชเ้วลำคร้ังละประมำณ
คร่ึงหรือหน่ึงชัว่โมง เพื่อเรียนรู้แบ่งปันประสบกำรณ์ซ่ึงกนัและกนั และอธิษฐำนดว้ยกนั ส่ิงท่ีแบ่งปัน
กนัก็คือประสบกำรณ์ของแต่ละกลุ่มเซลลใ์นสัปดำห์ท่ีผำ่นมำ และใชโ้อกำสท่ีพบกนัน้ีเรียนรู้วธีิ
กำรศึกษำพระคมัภีร์ วธีิกำรน ำกลุ่ม และกำรแกไ้ขปัญหำของกนัและกนั 
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4. กจิกรรม 

ในกำรประชุมกลุ่มเซลลเ์รำท ำอะไรบำ้ง? 
มีกำรศึกษำพระคมัภีร์ กำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์และกำรอธิษฐำนดว้ยกนั แต่ในกำรประชุม

ท่ีใชร้ะยะเวลำประมำณ 50 นำที เรำอำจจะท ำไดเ้พียง 2 อยำ่ง คือกำรศึกษำพระคมัภีร์หรือแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง กบักำรอธิษฐำน ฉะนั้นในกำรประชุมแต่ละคร้ังจะตอ้งจดัใหมี้
กำรศึกษำพระคมัภีร์ และแลกเปล่ียนประสบกำรณ์สลบักนัไป โดยคงกำรอธิษฐำนเอำไวทุ้กคร้ัง 

ท่ำนอำจจะแบ่งเวลำ 50 นำที ดงัต่อไปน้ีคือ 
กำรประชุมคร้ังท่ี 1 
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ 35 นำที อธิษฐำน 15 นำที 
กำรประชุมคร้ังท่ี 2 
ศึกษำพระคมัภีร์ 40 นำที อธิษฐำน 10 นำที 
กำรประชุมคร้ังท่ี 3 
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ 30 นำที อธิษฐำน 20 นำที 

การศึกษาพระคัมภีร์ 

กำรศึกษำพระคมัภีร์ควรประกอบดว้ยอะไรบำ้ง ? 
โดยทัว่ ๆ ไปแลว้ กลุ่มเซลลเ์ป็นส่วนหน่ึงของกำรประชุมใหญ่ ในกรณีน้ีกลุ่มเซลลจ์ะตอ้งรู้วำ่

กำรศึกษำพระคมัภีร์ในกำรประชุมใหญ่เป็นอยำ่งไร เพื่อจะสำมำรถศึกษำพระคมัภีร์ในกลุ่มเซลลใ์น
หวัขอ้ท่ีสอดคลอ้งกนั แทนท่ีจะเรียนอยำ่งหลบัหูหลบัตำ 

พืน้ฐานการศึกษาพระคัมภีร์ 

ส่ิงแรกก็คือ สมำชิกทุกคนจะตอ้งเขำ้ใจอยำ่งแจ่มชดัวำ่ พระเยซูคือใคร คริสเตียนท่ีแทจ้ริงเป็น
อยำ่งไร และชีวติใหม่คืออะไร เรำอำจจะใหส้มำชิกในกลุ่มเซลลห์ำหนงัสืออ่ำนเองเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง ในหวัขอ้ดงักล่ำว นอกนั้นควรจะมีกำรสอนในกลุ่มเซลล ์

คริสเตียนใหม่เผชิญกบัปัญหำสำมญับำงอยำ่ง ในกำรด ำเนินชีวติใหม่ของเขำ เช่นวำ่ เขำจะต่อสู้
กบักำรทดลองอยำ่งไรนอกจำกน้ียงัตอ้งมีส่ิงท่ีจ  ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียน เช่น กำรใชเ้วลำเฝ้ำ
เด่ียวกบัพระเจำ้ ฉะนั้นในกลุ่มเซลลจ์ะตอ้งสอนเก่ียวกบัพื้นฐำนของคริสเตียนใหก้บัสมำชิก และตอ้งให้
ควำมจริงเหล่ำน้ี สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ ำวนัไดโ้ปรดสอบถำมหนงัสือท่ีน่ำสนใจจำก
ผูน้ ำกลุ่มเซลลข์องท่ำน 
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ศึกษาพระคัมภีร์อย่างมีแบบแผน 

กลุ่มเซลลส่์วนใหญ่จ ำเป็นตอ้งมีกำรศึกษำพระคมัภีร์อยำ่งมีแบบแผน พระคมัภีร์ไดส้ ำแดงถึง
น ้ำพระทยัและพระบญัชำของพระเจำ้ท่ีมีต่อชีวิตของเรำ พระคมัภีร์แสดงให้เห็นวำ่ พระองคท์รงมี
ควำมสัมพนัธ์กบัมนุษยใ์นยคุสมยัต่ำง ๆ และท่ีต่ำง ๆไดอ้ยำ่งไร ถำ้เรำรักพระเจำ้ เรำควรจะหิวกระหำย
ท่ีจะไดย้นิเร่ืองรำวเหล่ำน้ี มีควำมกระตือรือร้นในกำรน ำมำใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัชีวิตประจ ำวนั และ
กระตือรือร้นท่ีจะท ำควำมเขำ้ใจกบัควำมหมำยท่ีมีต่อชีวิตของเรำ 

กำรเรียนรู้พระคมัภีร์เพียงบำงส่วนท ำใหเ้ขำ้ใจควำมจริงของพระเจำ้ไม่สมบูรณ์ เรำไม่ควร
ศึกษำบทเพลงสรรเสริญในวนัหน่ึง แลว้ขำ้มไปศึกษำค ำอุปมำของพระเยซูในวนัต่อไป เม่ือเรำเป็นคริส
เตียนยิง่นำนเท่ำใด เรำก็จะตอ้งมีควำมรับผดิชอบในกำรศึกษำพระวจนะของพระเจำ้ทั้งหมดมำกข้ึน
เท่ำนั้น 

ถำ้ตอ้งกำรจะไดรั้บควำมส ำเร็จในกำรศึกษำพระคมัภีร์ก็จะตอ้งใชเ้วลำในกำรศึกษำ เม่ือเรำ
เร่ิมตน้ศึกษำ เรำควรเลือกพระธรรมสักเล่มหน่ึงโดยอำศยัคู่มือกำรศึกษำพระคมัภีร์ประกอบกำรศึกษำ
ดว้ยก็ได ้

หนังสือทีใ่ช้ประกอบการศึกษา 

1.“คู่มือพระคมัภีร์ใหม่” 
โดย ดอน เฟล็มม่ิง 
2.“กุญแจไขพระคมัภีร์เดิม 39 ดอก” 
โดย กองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 
3.“กุญแจไขพระคริสธรรมใหม่ 27 ดอก” 
โดย กองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 
4.“จดหมำยถึงคริสตจกัรโรม”  
โดย เอช. เอ. ไอออนไซด์ 
5.“ดร.ซง ยงัพดูอยู”่ (มำระโก) 
โดย ดร. ซง (กองบรรณศำสตร์ โอ. เอม็. เอฟ.) 
6.“คู่มือพระคริสตธรรมศึกษำ” 
เล่มต่ำง ๆ ของกองบรรณศำสตร์ 
(ดูบญัชีรำยช่ือหนงัสือ) 
หรือท่ำนอำจจะศึกษำพระคมัภีร์เล่มใดเล่มหน่ึงโดยไม่ตอ้งมีคู่มือก็ได ้ เช่นศึกษำจำกจดหมำย

ของอำจำรยเ์ปำโลซ่ึงเขียนส ำหรับสั่งสอนคริสเตียนใหม่ เป็นตน้วำ่ หนงัสือโรมซ่ึงยำวแต่ก็เขียนไวเ้ป็น
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ระเบียบเรียบร้อยมำก หรือเรำอำจจะศึกษำกำลำเทียซ่ึงถือวำ่เป็นหนงัสือโรมฉบบัยอ่ โคโลสีและเอเฟ
ซสัก็คลำ้ยคลึงกนั ทั้งสองเล่มไดเ้นน้ใหเ้รำเขำ้ใจวำ่พระเจำ้ทรงกระท ำอะไรเพื่อเรำบำ้งในองคพ์ระเยซู
คริสต ์หรือจะลองศึกษำพระคมัภีร์เดิมเล่มใดเล่มหน่ึงก็ได ้เช่น ดำเนียล หรือ เนหะมีย ์

เราเช่ืออะไร แล้วท าไมเราจึงเช่ือ 

“หลกัขอ้เช่ือหรือ? โอโ้ฮ ปล่อยใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของนกัศำสนศำสตร์ดีกวำ่ ผมเพิ่งเช่ือพระเยซู
คริสต ์ผมรู้วำ่พระเยซูคริสตเ์ปล่ียนชีวติของผม เท่ำน้ีก็เพียงพอส ำหรับผมแลว้” 

กำรพดูเช่นน้ีถูกหรือไม่ ? อคัรสำวกเปโตรกล่ำววำ่ “จงเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อมเสมอ เพื่อท่ำนจะ
สำมำรถตอบทุกคนท่ีถำมท่ำนวำ่ท่ำนมีควำมหวงัใจเช่นน้ีดว้ยเหตุผลประกำรใด แต่จงตอบดว้ยใจสุภำพ
และดว้ยควำมนบัถือ” (1 เปโตร 3:15) ยิง่เรำมีกำรศึกษำสูงข้ึน เรำจะตอ้งเผชิญกบัปัญหำท่ีสลบัซบัซอ้น
มำกยิง่ข้ึนดว้ย ไม่เพียงแต่ดำ้นวชิำกำรท่ีเรำไดศึ้กษำมำเท่ำนั้นแต่รวมทั้งปัญหำดำ้นปรัชญำชีวติดว้ย ใน
ชีวติคริสเตียนถำ้เรำเขำ้ใจหลกัขอ้เช่ือเรำก็สำมำรถอธิบำยปรัชญำชีวิตคริสเตียน และเหตุผลใน
ควำมหวงัใจของเรำไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

“หลกัขอ้เช่ือ” เป็นกำรรวบรวมเอำค ำสอนมำจดัเป็นหมวดหมู่ใหเ้ป็นระบบ และหมำยควำม
รวมไปถึงค ำอรรถำธิบำยหลกัค ำสอนน้ีดว้ย 

หนงัสือต่อไปน้ี จะแนะน ำท่ำนถึงหลกัขอ้เช่ือของคริสเตียน 
1. “Basic Christianity” by John Stott อธิบำยเก่ียวกบัควำมตอ้งกำรของมนุษย ์พระคริสต ์

และพระรำชกิจของพระองค ์และกำรด ำเนินชีวติคริสเตียน 
2. “หลกัขอ้เช่ือ” โดยกองบรรณศำสตร์ โอ.เอม็.เอฟ. สรุปหลกัขอ้เช่ืออยำ่งยอ่ ๆ 

ส ำหรับคริสเตียน 
3. “พื้นฐำนควำมเช่ือของคริสเตียน” ของกองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 
4. “เร่ิมใหถู้ก” หนงัสือน้ีเหมำะกบักลุ่มเซลล ์

หลกัขอ้เช่ือมีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรประกำศพระกิตติคุณเม่ือเรำมำเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต์
และทรำบวำ่ พระกิตติคุณเป็นข่ำวประเสริฐส ำหรับทุกคน เรำจะแนะน ำคนอ่ืนให้รู้เร่ืองขององคพ์ระ
เยซูคริสตไ์ดอ้ยำ่งไร? ใครจะเป็นผูท่ี้น ำเขำมำเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต?์ “ควำมเช่ือเกิดข้ึนไดเ้พรำะกำร
ไดย้นิและกำรไดย้นิเกิดข้ึนได ้ก็เพรำะกำรประกำศพระคริสต”์ (โรม 11:17) 

หนงัสือต่อไปน้ี จะแนะน ำเก่ียวกบักำรประกำศพระกิตติคุณ 
1. “How to Give Away Your Faith” by Paul little แนะน ำท่ำนถึงกำรประกำศพระกิตติ

คุณเป็นส่วนบุคคล 
2. “Know Why You Believe” by; Paul little แปลโดย กองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 
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3. “อำชญำกรรมของคริสเตียน” โดย ดร.เอ.บี. ซิมซนั (แปลโดย อ.ธีระ เจนพิริยประยรู) 
แนะน ำท่ำนถึงควำมรับผดิชอบของคริสเตียนต่อกำรประกำศพระกิตติคุณ (กองคริส
เตียนบรรณศำสตร์) 

4. “กำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสต”์ โดย ดร.วลิเลียม ดบับลิว. ออร์ แนะน ำท่ำนถึงวธีิกำร
เป็นพยำน (กองคริสเตียนบรรณศำสตร์) 

วธีิการศึกษาพระคัมภีร์ 

มีวธีิกำรน ำกำรศึกษำพระคมัภีร์หลำยวธีิ เช่น ท่ำนอำจจะใหส้มำชิกเตรียมตวัโดยใชห้นงัสือ
คู่มือศึกษำพระคมัภีร์ หรือศึกษำคน้ควำ้เบ้ืองหลงัของเหตุกำรณ์ในพระคมัภีร์บทนั้นมำก่อนแลว้เสนอ
ต่อกลุ่มเพื่ออภิปรำยประกอบกำรศึกษำ 

ท่ำนอำจจะศึกษำหลกัขอ้เช่ือไดห้ลำยวธีิดว้ยกนั คร้ังแรกอำจใหส้มำชิกพิจำรณำถึงค ำถำมทำ้ย
บทก็ได ้ คร้ังต่อมำอำจจะใหอี้ก 3 คนแบ่งหนำ้ท่ีกนั โดยคนหน่ึงอำจจะพดูถึงหลกัขอ้เช่ือพื้นฐำน
ประมำณ 10 นำที คนท่ีสองอำจคน้ขอ้พระธรรมท่ีตรงกบัหวัขอ้ท่ีศึกษำ แลว้คนท่ีสำมจะกล่ำวถึงกำรน ำ
ขอ้พระคมัภีร์มำใชก้บัชีวติประจ ำวนัไดอ้ยำ่งไร แน่นอน เรำตอ้งเลือกวธีิท่ีจะเกิดผลส ำเร็จมำกท่ีสุด 
ส ำหรับกำรน ำกำรศึกษำพระคมัภีร์ในกลุ่มของเรำ วธีิกำรศึกษำพระคมัภีร์โดยกำรอภิปรำยและ
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นมีขอ้ท่ีควรระวงัหรือ ถำ้ไม่มีใครเตรียมตวัมำก่อน ก็เท่ำกบักำรน ำเอำควำมไม่รู้
มำใหก้บักลุ่มอภิปรำยของตน ซ่ึงเป็นกำรเปล่ำประโยชน์ 

การแบ่งปันประสบการณ์ 

กำรรวมกลุ่มของคริสเตียนหมำยถึง กำรใชชี้วติร่วมกนัระหวำ่งคริสเตียน กบัพระบิดำเจำ้และ
พระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระองค ์(1 ยอห์น 1: 3) 

กำรใชชี้วติร่วมกนัมีควำมหมำยรวมถึงกำรร่วมกนัทุกแง่ของชีวติ ในกลุ่มเซลลเ์รำจะสำมำรถ
แกไ้ขปัญหำยุง่ยำกของเรำทั้งปัญหำทำงบำ้น ทำงมหำวทิยำลยั หรือโรงเรียน และแมแ้ต่ปัญหำกำรเงิน 
นอกจำกน้ีเรำแบ่งปันกนัในส่ิงท่ีหนุนใจกนัดว้ย เช่น พระเจำ้ไดต้รัสสอนเรำอะไรในตอนเฝ้ำเด่ียวบำ้ง 
แนะน ำหนงัสือท่ีมีประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวติฝ่ำยจิตวิญญำณ หรือประสบกำรณ์ท่ีน่ำประทบัใจในกำร
เป็นพยำน 

กำรเปิดเผยอยำ่งจริงใจน้ี มิใช่ส่ิงท่ีท ำไดง่้ำย ๆ เพรำะเรำไม่แน่ใจวำ่เม่ือคนอ่ืนรู้จกัเรำจริง ๆ 
แลว้ เขำยงัจะยอมรับเรำอีกหรือไม่ เรำจึงมกัจะป้องกนัตวัเอง โดยกำรสวมหนำ้กำกเขำ้หำกนั 
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พระเจำ้ทรงยอมรับเรำในองคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้ พระองคท์รงทรำบทุกส่ิงทุกอยำ่งเก่ียวกบัตวัเรำ 
แลว้ท ำไมเรำยงัสวมหนำ้กำกอยูอี่ก โดยควำมรักของพระเจำ้ผูส้ถิตอยูภ่ำยในเรำ เรำจึงมีควำมจริงใจต่อ
กนัได ้และน่ีเองท่ีท ำใหก้ำรรวมกลุ่มของคริสเตียนเป็นส่ิงท่ียอดเยีย่ม 

เม่ือเรำแบ่งปันประสบกำรณ์ดว้ยควำมจริงใจมำกยิง่ข้ึนเรำก็จะพบจุดอ่อนของแต่ละคน ซ่ึงยงั
ไม่ดีตำมควำมคำดหวงัไวห้รือดีเท่ำท่ีเรำตอ้งกำร เรำอำจจะถูกล่อลวงใหท้อดทิ้งเพื่อนในกลุ่ม แต่พระ
คมัภีร์ไดส้ั่งใหเ้รำสำรภำพผิดต่อกนัและกนั (โคโลสี 3: 13, ยำกอบ 5:12) กำรท่ีพระเจำ้ทรงยอมรับเรำ
จะช่วยใหเ้รำยอมรับผูอ่ื้นเช่นกนั 

กำรแบ่งปันประสบกำรณ์หมำยถึง กำรใหก้ ำลงัใจ กำรหนุนใจ และกำรแกไ้ขในควำมอ่อนแอ
ของแต่ละคน ไม่มีผูใ้ดท่ีดีพร้อมทุกอยำ่ง แมแ้ต่ผูท่ี้เขม้แข็งท่ีสุดยงัมีจุดอ่อนท่ีเป็นขอ้บกพร่องได ้ดงันั้น 
เพื่อนคริสเตียนจึงมีควำมจ ำเป็นต่อเรำมำกกวำ่ท่ีเรำคิดเสียอีก 

กำรใชชี้วติร่วมกนั มิไดถู้กจ ำกดัเพียงกำรพบปะกนัอำทิตยล์ะคร้ังในกลุ่มเซลลเ์ท่ำนั้น ถำ้เรำมี
ควำมสนใจซ่ึงกนัและกนั เรำจะใชเ้วลำในกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสมำชิกในทุก ๆ ดำ้นในวนัอ่ืน ๆ ดว้ย 
เพื่อวำ่เรำจะไดรู้้จกักนัและกนัอยำ่งแทจ้ริง 

ในประวติัศำสตร์ของคริสตจกัรเร่ิมแรก คริสเตียนไดถื้อวำ่ส่ิงของทั้งหมดท่ีมีอยูเ่ป็นของ
ส่วนรวม ไม่มีใครอำ้งวำ่ส่ิงของท่ีตนมีอยูเ่ป็นของตน (กิจกำร 4: 32) ในปัจจุบนัถำ้มีสมำชิกในกลุ่ม
เซลลมี์ควำมขดัสนในดำ้นกำรเงิน หรือดำ้นอำหำรประจ ำวนั สมำชิกเพียงแต่พดูวำ่ “เชิญไปเป็นสุขเถิด 
ขอใหอ้บอุ่นและอ่ิมเถิด” (ยำกอบ 2:13-17) เท่ำนั้นหรือ? กำรแบ่งปันกนัไม่ไดห้มำยแต่เพียงค ำพดู
เท่ำนั้น แต่จะตอ้งปฎิบติัอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเพื่อแกปั้ญหำนั้น ๆ 

ควำมรัก ควำมห่วงใย ควำมสัตยซ่ื์อ และกำรพึ่งพำอำศยัซ่ึงกนัและกนัจะเกิดข้ึนได ้ โดยอำศยั
ฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้เท่ำนั้น ถำ้ในกลุ่มเซลลย์งัไม่มีคุณลกัษณะเหล่ำน้ี สมำชิกจะตอ้งร่วมกนั
อธิษฐำนทูลขอจำกพระเจำ้ เพื่อเขำจะไดเ้จริญข้ึนตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ ำหนดไว ้

การอธิษฐาน 

กำรอธิษฐำนของกลุ่มเซลล ์เป็นไปเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร 2 ประกำร 
ประกำรแรก อธิษฐำนเพื่อเร่ืองทัว่ไปเช่นเร่ืองเก่ียวกบัสำมคัคีธรรมของคริสเตียนทัว่ไป กำร

ฟ้ืนฟูในท่ีต่ำง ๆ เรำสำมำรถก ำหนดเร่ืองท่ีจะอธิษฐำนเหล่ำน้ีข้ึนก่อนมีกำรประชุม 
ประกำรท่ีสอง เม่ือสมำชิกในกลุ่มเซลลไ์ดแ้บ่งปันประสบกำรณ์กนั มกัจะมีเร่ืองซ่ึงเก่ียวกบั

ปัญหำท่ีมำจำกประสบกำรณ์ส่วนตวัเสนอข้ึนมำร่วมกนัอธิษฐำน เม่ือกำรสอนมีควำมหมำยต่อชีวิตของ
เรำ และมีกำรแบ่งปันประสบกำรณ์แบบส่วนตวักนัมำกข้ึน เรำก็จะอธิษฐำนในเร่ืองต่ำง ๆ อยำ่ง
เฉพำะเจำะจงมำกข้ึนเป็นเงำตำมตวั 
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กำรอธิษฐำนเผือ่เร่ืองเฉพำะเจำะจง จะช่วยใหเ้รำเกิดควำมเช่ือมำกยิง่ข้ึน เช่นกำรอธิษฐำนเผื่อ
เพื่อนท่ีไม่ใช่เป็นคริสเตียน โดยออกช่ือเฉพำะบุคคล ก็เท่ำกบัเรำไดผ้กูมดัตวัเรำท่ีจะท ำอะไรบำงอยำ่ง
เผือ่กำรกลบัใจใหม่ของเขำ เม่ือเรำขอบคุณพระเจำ้ในค ำมัน่สัญญำท่ีจะตอบค ำอธิษฐำน แสดงวำ่เรำ
ก ำลงัรอคอยกำรช่วยเหลือดว้ยควำมหวงั ท่ำนจะมีควำมเช่ือเขม้แขง็ยิง่ข้ึน เม่ือท่ำนไดจ้ดรำยกำร
อธิษฐำนลงในสมุดบนัทึกของท่ำนแลว้ไดรั้บค ำตอบจำกพระเจำ้อยำ่งน่ำอศัจรรย ์

กลุ่มเซลลจ์ะตอ้งมีทั้งกำรอธิษฐำนส ำหรับเร่ืองทัว่ ๆ ไปและเร่ืองท่ีเฉพำะเจำะจง 

เราควรอธิษฐานอย่างไร 

กำรอธิษฐำน คือกำรน ำเร่ืองของเรำเสนอต่อพระบิดำท่ีรักของเรำ ไม่วำ่จะเป็นเร่ืองท่ีเป็นปัญหำ
หรือเร่ืองท่ีตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ เรำสำมำรถท ำไดโ้ดยวิธีกำรง่ำย ๆ และไม่ตอ้งเป็นห่วงถึงวธีิกำร ส่ิง
ส ำคญั คือ ตอ้งมีควำมจริงใจในส่ิงท่ีเรำทูลต่อพระเจำ้ 

ผูน้ ำท่ีมีควำมสำมำรถ จะสำมำรถน ำสมำชิกในกลุ่มเซลลใ์หอ้ธิษฐำนอยำ่งเป็นกนัเองและสัตย์
ซ่ือ บำงคร้ังเขำจะเสนอวธีิกำรอธิษฐำนให้แก่กลุ่มเซลลด์ว้ย ดงัตวัอยำ่งขำ้งล่ำงน้ี คือ 

1. กำรอธิษฐำนแบบสนทนำ คลำ้ยกบัลูกสนทนำกบัคุณพอ่ของเขำ โดยคุณพอ่นัง่อยู่
ท่ำมกลำงพวกลูก ๆ และพวกลูก ๆ ก็ผลดักนัคุยกบัคุณพอ่ของเขำ เร่ิมดว้ยกำรคุยเร่ือง
หน่ึงเสร็จแลว้จึงคุยเร่ืองใหม่ต่อไป กำรอธิษฐำนแบบน้ีเป็นกำรอธิษฐำนอยำ่งสั้น ๆ 
และไม่มีแบบแผน กำรผลดัเปล่ียนกนัในกำรอธิษฐำนเป็นไปอยำ่งรวดเร็ว (คลำ้ยกบัวำ่
ก ำลงัสนทนำ) และทุก ๆ คนสำมำรถอธิษฐำนไดห้ลำย ๆคร้ัง จนคนสุดทำ้ยจะปิดกำร
อธิษฐำนดว้ยค ำวำ่ “อำเมน” 

2. กำรอธิษฐำนแบบเป็นวงกลม คือสมำชิกทุกคนจะอธิษฐำนโดยเรียงไปเป็นวงกลม จะ
วนจำกซำ้ยไปขวำ หรือขวำมำซำ้ยก็ได ้

3. สมำชิกทุกคนอำจจะไดรั้บหวัขอ้ในกำรอธิษฐำนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพำะ หรือ
อำจจะให้อำสำสมคัรวำ่ใครจะอธิษฐำนเผื่อเร่ืองใด 

4. เม่ือสมำชิกไดแ้ลกเปล่ียนประสบกำรณ์กนัแลว้ ผูน้  ำก็อำจจะเสนอเร่ืองท่ีสมำชิกขอให้
อธิษฐำนเผื่อ ต่อจำกนั้นสมำชิกในกลุ่มก็จะอธิษฐำนเผือ่เร่ืองท่ีเป็นปัญหำของตนและ
ของผูอ่ื้น และใหมี้ผูอ้ธิษฐำนปิดดว้ยเม่ือสมควรแก่เวลำ 

5. ถำ้หวัขอ้ในกำรอธิษฐำน เป็นเร่ืองส่วนตวัของสมำชิกแต่ละคนในกลุ่มเซลล ์ สมำชิก
อำจจะอธิษฐำนเผื่อเพื่อนของตนท่ีนัง่อยูถ่ดัไปก็ได ้ เป็นกำรแลกเปล่ียนกนั เพื่อกำร
สำมคัคีธรรม 
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6. ในกำรประชุมเพื่อสรรเสริญ และขอบคุณพระเจำ้เวลำนั้นเรำไม่ควรจะทูลขอส่ิงใดจำก
พระเจำ้ แต่เรำจะนมสักำรพระองคแ์ละขอบพระคุณพระองค ์ ในส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  ำ
เพื่อเรำซ่ึงเป็นกำรถวำยเกียรติยศแด่พระองค ์ เรำอำจจะอ่ำนพระธรรมบทเพลง
สรรเสริญบทท่ี 103 หรือพระธรรมววิรณ์บทท่ี 4 และ 5 ในระหวำ่งกำรประชุมก็ได ้

ไม่วำ่เรำจะใชว้ธีิกำรใดก็ตำม เรำควรจะมีกำรอ่ำนเร่ืองเก่ียวกบักำรอธิษฐำน เช่น พระธรรม
โคโลสี 1:9, 10 หรือ กิจกำร 4:23-31 หรือบำงคร้ังอำจจะร้องเพลงสั้น ๆ 

กจิกรรมพเิศษ 

นอกจำกกำรประชุมทุกอำทิตยแ์ลว้ ยงัมีอีกหลำยส่ิงท่ีกลุ่มเซลลจ์ะท ำไดอี้ก ต่อไปน้ีเป็น
ขอ้เสนอส ำหรับน ำไปใชใ้นกลุ่มเซลล ์เช่น 

1. คริสเตียนใหม่ควรจะมีคู่อธิษฐำนท่ีเป็นคริสเตียนท่ีเขม้แข็งแลว้ เพรำะคริสเตียนใหม่
สำมำรถเรียนรู้ชีวติคริสเตียนดว้ยตนเองจำกกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กนั คู่
อธิษฐำนทั้งสองควรจะมำจำกสมำชิกในกลุ่มเซลลเ์ดียวกนั และควรร่วมกนักระท ำใน
ส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัรำยกำรของกลุ่มเซลล ์

2. ท ำกำรประกำศแบบจู่โจม ซ่ึงอำจจะท ำร่วมกบักลุ่มเซลลอ่ื์น ๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ก่อน
มีกำรประชุมใหญ่ และในกำรประกำศจะตอ้งจดัเตรียมใบปลิวท่ีดีเพื่อแจกจ่ำยใหก้บั
คนท่ีเรำไดไ้ปพดูดว้ย 

3. กำรประกำศพระกิตติคุณ กบัคนในหอพกัเดียวกนัจะเกิดผลดีโดยกำรจดัประชุมพิเศษ 
มีกำรบรรยำยเร่ืองง่ำย ๆ และเพลงพิเศษท่ีผูอ่ื้นชอบฟัง ติดตำมดว้ยกลุ่มอภิปรำย
ประจ ำสัปดำห์ จะเป็นก่ีกลุ่มก็ได ้แลว้แต่ควำมสนใจของเพื่อนในหอพกัของเรำ 

4. จ ำหน่ำยหนงัสือคริสเตียนในสถำบนักำรศึกษำ เช่น พระคมัภีร์ หรือหนงัสือเก่ียวกบั
หลกัควำมเช่ือของคริสเตียนกลุ่มเซลลอ์ำจจะท ำงำนน้ีร่วมกบักลุ่มอ่ืน หรือจะท ำกลุ่ม
เดียวก็ได ้

5. กลุ่มเซลลอ์ำจจะเลือกท ำกำรคน้ควำ้ปัญหำท่ีส ำคญั ๆ เช่น พระกิตติคุณเก่ียวขอ้งกบั
ชำตินิยมอยำ่งไร? ผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียนสนใจปัญหำอะไรบำ้ง สงสัย และไม่ชอบใจ
ปัญหำใดบำ้ง? 

6. ใชเ้วลำแต่งเพลงร่วมกนั 
7. เขียนบทบรรณำธิกำร หรือข่ำวควำมเคล่ือนไหวลงในหนงัสือข่ำวของกลุ่มเซลลห์รือ

วำรสำรคริสเตียน หรือเขียนจดหมำยถึงบรรณธิกำรหนงัสือพิมพใ์นมหำวทิยำลยั หรือ
หนงัสือพิมพร์ำยวนั แสดงควำมคิดเห็นในแง่ของคริสเตียนท่ีมีต่อสังคมนั้น ๆ 
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8. กลุ่มเซลลอ์ำจจะจดัรำยกำรวิทย ุ เพื่อนกัศึกษำเป็นประจ ำสัปดำห์ ซ่ึงโครงกำรน้ี
จ ำเป็นตอ้งใชผู้ร่้วมงำนหลำยฝ่ำยจึงจะเป็นผลส ำเร็จได ้ เช่นติดต่อกบัส่ือมวลชน    
แบบ๊ติสต ์หรือ เอฟ.อี.บี.ซี. ก็ได ้

9. ไปเยีย่มเยยีนแหล่งสลมัหรือสถำนเล้ียงเด็กก ำพร้ำหรือสถำนสงเครำะห์คนชรำ 
เพื่อท่ีจะรู้ถึงควำมตอ้งกำรของเขำ และจะใหค้วำมช่วยเหลือแก่เขำไดอ้ยำ่งไร 

10. กำรรวมกนัของสมชิกในกลุ่มเซลลเ์พื่อสนองควำมตอ้งกำรของเพื่อน ๆ ในดำ้นควำม
รัก ควำมอบอุ่นแบบครอบครัวเช่น ช่วยเหลือเพื่อนท่ีก ำลงัป่วยในโรงพยำบำลโดยกำร
ใหเ้ลือดหรือช่วยเหลือเพื่อนท่ีเพิ่งสูญเสียญำติพี่นอ้งโดยกระทนัหนั ฯลฯ 

11. กำรพกัผอ่นร่วมกนั เช่น กำรรับประทำนอำหำรร่วมกนั กำรไปเท่ียวดว้ยกนั กำรฟัง
เพลงหรือร้องเพลงท่ีบำ้นเพื่อน เป็นตน้ 

12. ช่วยเหลือและใหก้ ำลงัใจกลุ่มคริสเตียนท่ีมีปัญหำโดยกำรช่วยเป็นพยำนใน
มหำวทิยำลยั ช่วยน ำกำรศึกษำพระคมัภีร์และอธิษฐำนเผื่อ เป็นตน้ 

การวางโครงการ 

ใครจะเป็นผูว้ำงโครงกำรในกลุ่มเซลล ์ ? ควรจะวำงโครงกำรเม่ือใด ? ควรจะวำงโครงกำรไว้
มำกนอ้ยเพียงไร? 

สมำชิกทุกคนในกลุ่มเซลลค์วรมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นและเลือกโปรแกรมดว้ยกนั 
โดยผูน้ ำจะตอ้งช่วยกลุ่มในกำรวำงแผน เพื่อสนองควำมจ ำเป็นเฉพำะหนำ้ และควำมจ ำเป็นระยะยำว 
ใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสม นอกจำกนั้นผูน้ ำยงัตอ้งช้ีให้สมำชิกในกลุ่มของตน เห็นถึงควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งส่ิงท่ีเป็นควำมจ ำเป็นอนัแทจ้ริง ตำมหลกัพระคมัภีร์ กบัควำมรู้สึกอนัเกิดจำกอุปทำนของเรำวำ่
เป็นควำมจ ำเป็น 

จะตอ้งมีกำรสอนอยำ่งเป็นระบบ เพื่อท่ีจะใหมี้ส่วนสัมพนัธ์กนัไปตลอดแต่ละสัปดำห์ แต่
ขณะเดียวกนั เรำไม่ตอ้งกำรรำยกำรตำยตวั ซ่ึงท ำใหเ้รำไม่สำมำรถพดูถึงปัญหำอ่ืนท่ีอำจจะเกิดข้ึน แต่
อยูน่อกรำยกำรของเรำ 

ฉะนั้น ผูน้ ำอำจจะเสนอรำยกำรของ 4 อำทิตยแ์รกเพื่อให้สมำชิกไดเ้ขำ้ใจถึงกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มเซลล ์ แลว้กลุ่มเซลลก์็จะประเมินผลของรำยกำรท่ีไดจ้ดัผำ่นไปวำ่เป็นอยำ่งไรเสนอแนะส่ิงท่ีตน
ตอ้งกำร และร่วมกนัวำงแผนส ำหรับ 4 อำทิตยต่์อไปขำ้งหนำ้ โครงกำรเหล่ำน้ีควรจะสัมพนัธ์กบัท่ี
ประชุมใหญ่กำรวำงโครงกำรไม่ควรใชเ้วลำของกำรประชุมกลุ่มเซลล ์แต่ควรจะใชเ้วลำต่ำงหำก 
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5. โปรแกรมส าหรับ 4 สัปดาห์ 

เม่ือท่ำนเร่ิมตั้งกลุ่มเซลลใ์หม่ ท่ำนอำจจะใชว้ธีิกำรจดัรำยกำรประชุมกลุ่มเซลลด์งัน้ี 
สัปดาห์ที ่1 หวัขอ้ “เรำเป็นใคร?” 
กล่าวน า: ผูน้  ำควรจะแนะน ำหวัขอ้แนวทำงด ำเนินงำนของกลุ่มเซลลโ์ดยกำรอ่ำนกิจกำร 2:41-

47 และอธิบำยขอ้ท่ี 42 เป็นพิเศษ อำจจะใชเ้วลำนำนประมำณ 5 นำทีก็ได ้
แบ่งปันประสบการณ์ : ผูน้  ำจะใหส้มำชิกแต่ละคนแนะน ำตวัเป็นเวลำ 4-5 นำที โดยบอกช่ือ ช่ือ

เล่น อำย ุ วชิำท่ีศึกษำ ชั้นปี ภูมิล ำเนำ มีพี่นอ้งก่ีคน เป็นตน้ อำจจะใหแ้ต่ละคนเล่ำประสบกำรณ์กำรมำ
เป็นคริสเตียน และอำจจะเปิดโอกำสใหถ้ำมบำ้งก็ได ้ ในกลุ่มท่ีมีสมำชิก 5-6 คน ขอ้น้ีจะใชเ้วลำ
ประมำณ 25-30 นำที 

การอธิษฐาน: ในวนัแรกจะอธิษฐำนเผื่อกนัและกนั และอธิษฐำนเผื่อกำรอยูร่่วมกนัของกลุ่ม
เซลล ์ใชเ้วลำประมำณ 10 นำที 

การบ้าน: ผูน้  ำกลุ่มอำจจะใหส้มำชิกแสดงควำมเห็นวำ่จะติดตำมรำยกำรของกลุ่มเซลลต่์อไป
ใน 3 อำทิตยข์ำ้งหนำ้หรือไม่แลว้ขอใหส้มำชิกศึกษำขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ี มำก่อนกำรประชุมคร้ังต่อไป 
คือ ยอห์น 1:1-18, ฟีลิปปี 2:6-11: โคโลสี 1:15-20, ฮีบรู 1:1-14 

สัปดาห์ที ่2 หวัขอ้ “พระเยซูคริสต ์คือผูใ้ด?” 
กล่าวน า: ผูน้  ำเสนอควำมคิดเห็นใหส้มำชิกในกลุ่มอภิปรำยกนัวำ่ พระเยซูคริสตคื์อผูใ้ด? แลว้

ผูน้ ำช้ีใหเ้ห็นวำ่พระะเยซูท่ีแทจ้ริงท่ีเรำรู้จกันั้นคือ พระเยซูของคริสเตียนในสมยัแรกเร่ิม ผูซ่ึ้งไดเ้ขียน
พระคริสตธรรมใหม่ข้ึน ใชเ้วลำประมำณ 5 นำที 

การสอน: ผูน้  ำจะน ำกำรศึกษำพระคมัภีร์ ฮีบรู1:1-14 หรืออำจจะเชิญคนมำอธิบำยหรืออภิปรำย
ก็ได ้ใชเ้วลำประมำณ 35-40 นำที 

การอธิษฐาน: ขอบคุณพระเจำ้ท่ีโปรดประทำนพระเยซูคริสตใ์หแ้ก่เรำ และส่ิงท่ีพระองคไ์ด้
กระท ำเพื่อเรำ ใชเ้วลำ 5-10 นำที 

การบ้าน: อ่ำน 1 ยอห์น 1:3, 4:7, ยำกอบ 5:15, กำลำเทีย 6:8 และหนงัสือ “เร่ิมใหถู้ก” บทท่ี 4 
สัปดาห์ที ่3 หวัขอ้ “กำรใชชี้วติร่วมกนั” 
กล่าวน า: ผูน้  ำทบทวนหลกักำรในพระคมัภีร์ท่ีกล่ำวถึงสัมคมคริสเตียนวำ่ เป็นสังคมท่ีมีสิทธิ

พิเศษและจ ำเป็นส ำหรับมนุษยเ์รำ (ใชเ้วลำประมำณ 5 นำที) 
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แลกเปลีย่นประสบการณ์: ผูน้  ำอำจจะใหส้มำชิกแต่ละคนใชเ้วลำ 2-5 นำที เล่ำถึงปัญหำท่ีเขำ
ก ำลงัเผชิญอยูแ่ต่ผูท่ี้ยงัไม่มีอะไรท่ีจะเล่ำก็ไม่ตอ้งใหก้ล่ำวอะไร ผูน้ ำจะตอ้งบนัทึกเร่ืองท่ีสมำชิกเสนอ 
เพื่อจะไดจ้ดัรำยกำรในสัปดำห์ต่อ ๆ ไปใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของสมำชิก (ใชเ้วลำประมำณ 25 นำที) 

การอธิษฐาน : อธิษฐำนเผื่อกนัและกนั ใชเ้วลำ 15 นำที 
การบ้าน: อ่ำนหนงัสือ “วธีิอธิษฐำนใหส้ัมฤทธ์ิผล” และหนงัสือ “เร่ิมใหถู้ก” บทท่ี 2,3 เร่ือง

กำรอธิษฐำนและกำรศึกษำพระคมัภีร์ 
สัปดาห์ที ่4 หวัขอ้ “การเฝ้าเดี่ยว” 
การสอน : ผูน้  ำหรือสมำชิกคนใดคนหน่ึงพูดเก่ียวกบัควำมหมำยของกำรเฝ้ำเด่ียวคืออะไร 

ท ำไมเรำจึงตอ้งท ำ และจะท ำอยำ่งไร ใชเ้วลำประมำณ 10 นำที แลว้ใหส้มำชิกในกลุ่มเซลลอ์ภิปรำยถึง
ปัญหำและวธีิกำรแกไ้ข ผูน้ ำจะปิดกำรสอนดว้ยกำรขอให้สมำชิกคนหน่ึง เล่ำถึงส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงส ำแดง
จำกกำรเฝ้ำเด่ียวในตอนเชำ้วนันั้น ใชเ้วลำประมำณ 20 นำที 

การอธิษฐาน: ใหข้อบพระคุณพระเจำ้ท่ีพระองคท์รงสอนเรำในวนัน้ี อธิษฐำนเผื่อกำรประชุม
ใหญ่ของกลุ่มนิสิตนกัศึกษำคริสเตียน และส่ิงท่ีเรำอยำกใหอ้ธิษฐำนเผื่อเป็นพิเศษใชเ้วลำประมำณ 20 
นำที 

จำกน้ีสมำชิกในกลุ่มพอจะทรำบถึงวธีิกำรจดัไดบ้ำ้ง จะขอแนะน ำขำ้มไปถึงตอนท่ีสมำชิก
เติบโตข้ึนแลว้ ในรำวสัปดำห์ท่ี 10 



 24 

6. โปรแกรมส าหรับกลุ่มเซลล์ที่เจริญเติบโตขึน้แล้ว 

กลุ่มเซลลท่ี์เจริญเติบโตข้ึนควรจะจดักำรประชุมดงัน้ี 
สัปดาห์ที ่10 หวัขอ้ “ลกัษณะควำมเป็นพระเจำ้ของพระเยซูคริสต”์ 
กล่าวน า: มีกลุ่มบุคคลหลำยพวกหลำยหมู่ท่ีเรียกตนเองวำ่คริสเตียน แต่ปฎิเสธควำมเป็นพระ

เจำ้ขององคพ์ระเยซูคริสต ์ วนัน้ีใหเ้รำมำศึกษำอยำ่งละเอียดวำ่ พระคมัภีร์ไดอ้ธิบำยเก่ียวกบักำรท่ีพระ
เยซูคริสตท์รงเป็นพระเจำ้ผูเ้ท่ียงแทอ้ยำ่งไร 

การสอน: สมำชิกทุกคนควรจะอ่ำนหนงัสือเร่ือง “พระคมัภีร์กบัคริสเตียน” หรือ “Basic 
Christianity” ของ John Stott 

การอธิษฐาน: ขอบคุณพระเจำ้ส ำหรับควำมจริงท่ีพระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจำ้ท่ีมำบงัเกิดเป็น
มนุษย ์และอธิษฐำนเผือ่เพื่อนท่ีเป็นคริสเตียนแต่มีควำมเช่ือในค ำสอนน้ีผดิไป เช่น คณะพยำนพระเยโฮ
วำห์ คณะมอร์มอน คณะเซเวน่เดยเ์อดเวนทิสต ์

สัปดาห์ที ่11 หวัขอ้ “กำรฝึกฝนในกำรประกำศเป็นส่วนบุคคล” 
กล่าวน า: สมำชิกทั้งหลำยคงตอ้งกำรประกำศพระกิตติคุณ แต่เรำก็ตอ้งรับวำ่กำรประกำศของ

เรำไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร วนัน้ีเรำจะศึกษำกนัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีวำ่จะประกำศพระกิตติคุณใหเ้กิด
ผลไดอ้ยำ่งไร 

การสอน: สมำชิกทุกคนอ่ำนเร่ือง “คู่มือกำรเยีย่มเยยีนและกำรเป็นพยำนส่วนตวั” หรือหนงัสือ 
“พระเยซูคริสตส์ ำหรับประเทศไทย” โดย อำจำรยพ์อล มำนีคมั ของ กองคริสเตียนศึกษำ “กำรเป็น
พยำนเพื่อพระคริสต”์ โดย วิลเลียม ดบับลิว. ออร์ ของ กองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 

การอธิษฐาน: สำรภำพถึงควำมลม้เหลวในกำรเป็นพยำนส่วนบุคคลและทูลต่อพระเจำ้ถึงควำม
อ่อนแอของเรำอยำ่งเจำะจง ขอประทำนก ำลงัเขม้แขง็ใหแ้ก่เรำ และอธิษฐำนเผื่อเพื่อนและญำติมิตรท่ีไม่
เป็นคริสเตียน โดยออกช่ือของเขำดว้ย 

สัปดาห์ที ่12 หวัขอ้ “ปัญหำยำก” 
กล่าวน า: พวกเรำบำงคนรู้สึกเบ่ือ ไม่อยำกจะเป็นพยำน เพรำะถูกเพื่อนถำมค ำถำมท่ียำก จนไม่

สำมำรถท่ีจะตอบไดใ้นวนัน้ีเรำจะอภิปรำยค ำถำมยำก ๆ เหล่ำน้ีสักค ำถำมหน่ึง เป็นกำรฝึกตวัของเรำให้
รู้วำ่ควรจะตอบอยำ่งไร เม่ือถูกถำมค ำถำมเหล่ำน้ี (อ่ำน 1 เปโตร 3:15) 

การสอน: ใหทุ้กคนอ่ำน “คริสเตียนกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม” ล่วงหนำ้ และผูน้ ำตั้งค  ำถำม
ใหก้บัสมำชิกในกลุ่มอภิปรำยกนัในลกัษณะท่ีสำมำรถน ำมำปฎิบติัได ้
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คริสเตียนควรเขำ้ไปเปล่ียนแปลงสังคมหรือไม่? เรำสำมำรถท ำอะไรใหส้ังคมไดบ้ำ้ง ทั้งเป็น
ส่วนตวั เป็นกลุ่มคริสเตียน หรือ ร่วมมือกบักลุ่มสังคมสงเครำะห์อ่ืน ๆ 

การอธิษฐาน: อธิษฐำนเผือ่ประเทศของเรำ (1 ทิโมธี 2:1-4) และอธิษฐำนเผื่อคริสเตียนท่ีจะท ำ
ประโยชน์แก่คนท่ีตอ้งกำรควำมช่วยเหลือมำกยิง่ข้ึน 

สัปดาห์ที ่13 หวัขอ้ “กำรเป็นสำวก” 
กล่าวน า: มีผูป้ระกำศหลำยคนไดพ้ดูในท ำนองท่ีวำ่กำรเป็นสำวกของพระเยซูคริสตเ์ป็นส่ิงท่ี

ง่ำยมำก แต่พระคมัภีร์ไดก้ล่ำววำ่อยำ่งไรในเร่ืองน้ี? กลุ่มเซลลอ์ำจจะเชิญอำจำรยค์นหน่ึงมำอธิบำย ลูกำ 
14: 25-33 ซ่ึงไดก้ล่ำวถึง “กำรเสียสละในกำรเป็นสำวก” 

การสอน: บรรยำยพระคมัภีร์ประมำณ 25 นำที 
การอธิษฐาน: อธิษฐำนเผื่อตนเอง เพื่อพระเจำ้จะไดส้ ำแดงใหเ้ห็นถึงขอ้บกพร่อง ในกำรขำด

กำรถวำยเกียรติยศต่อพระองค ์หรือขำดกำรถวำยตวัต่อพระองค ์
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7. อนัตราย 

กำรจดักลุ่มเซลลน์บัเป็นวธีิใหม่ส ำหรับงำนประกำศในหมู่นิสิตนกัศึกษำ พระเจำ้ก็ไดท้รงอวย
พระพรกำรท ำงำนในวธีิกำรน้ีดว้ย แต่ในระยะเวลำท่ีผำ่นมำ มีกลุ่มเซลลห์ลำยกลุ่มท่ีตกอยูใ่นภำวะ
อนัตรำยเช่นกนั เป็นตน้วำ่ 

1. กลุ่มเซลลก์ลำยเป็นกำรจบักลุ่มของคริสเตียน ท่ีเป็นกลุ่มเฉพำะของผูบ้ริสุทธ์ิเท่ำนั้น 
สมำชิกสนใจแต่ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคนในกลุ่ม จนลืมควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบั
คนอ่ืน ๆ ภำยนอก ส่ิงท่ีร้ำยยิง่กวำ่นั้นก็คือ พวกเขำไม่ไดใ้หค้วำมสนใจพวกท่ีมิได้
เป็นคริสเตียน หรือท ำให้ควำมสัมพนัธ์กบัเพื่อนท่ีไม่ใช่คริสเตียนค่อย ๆ ลดนอ้ยลงไป 
เพรำะพวกเขำพอใจแต่เพียงสังคมท่ีแคบของเขำเองเท่ำนั้น 

2. ในทำงกลบักนักบัประกำรแรก กลุ่มเซลลอ์ำจจะเนน้กำรประกำศมำกจนเกินไป เอำแต่
กำรประชุม และกำรประกำศจนคริสเตียนไม่มีโอกำสไดศึ้กษำพระคมัภีร์ของพระเจำ้ 
อธิษฐำน และแบ่งปันประสบกำรณ์ซ่ึงกนัและกนั แลว้พวกเขำก็จะไม่มีส่ิงใดจะ
ใหแ้ก่คริสเตียนใหม่ เพรำะพวกเขำขำดกำรเล้ียงดูดว้ยพระวจนะของพระเจำ้ 

3. กลุ่มเซลลอ์ำจเนน้ในวชิำกำรจนเกินไป พวกเขำลืมไปวำ่พวกเขำเป็นบุคคล ซ่ึงมี
ควำมรู้สึกและควำมตอ้งกำรทำงอำรมณ์ ปฎิกิริยำท่ีพวกเขำมีต่อส่ิงต่ำง ๆ กลำยเป็น
เร่ืองของทำงทฤษฎีและทำงวชิำกำรไปหมด ท ำใหมี้ชีวิตอยูอ่ยำ่งผวิเผนิ 

4. สมำชิกในกลุ่มเซลลอ์ำจถือควำมจ ำเป็น และควำมตอ้งกำรทำงอำรมณ์ ควำมรู้สึกของ
ตนจนเกินไป คิดถึงแต่ควำมตอ้งกำรของตนเองฝ่ำยเดียว จนพวกเขำไม่ไดศึ้กษำอยำ่ง
ลึกซ้ึงวำ่พระคมัภีร์กล่ำวถึงเร่ืองนั้นวำ่อยำ่งไร ท ำใหเ้ขำไม่เคยมีโอกำสรู้วำ่ พระวจนะ
ของพระเจำ้ตอบสนองควำมจ ำเป็นของเขำเหล่ำนั้นอยำ่งไร 

จงระมดัระวงัอนัตรำยเหล่ำน้ี ท่ีจะเกิดข้ึนในกลุ่มเซลลข์องท่ำน 
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8.กลุ่มเซลล์กบัความสามคัคธีรรมทีก่ว้างออกไป 

กลุ่มเซลลจ์ะมีควำมสำมคัคีธรรม ท่ีกวำ้งขวำงออกไปไดอ้ยำ่งไร? 
กลุ่มเซลลเ์ป็นควำมสัมพนัธ์แบบกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงแสดงออกถึงควำมเจริญของกลุ่มคริสเตียน

ทั้งหมดในสถำบนัใด ๆ 

โครงการร่วมกัน 

กิจกรรมบำงอยำ่งถำ้ท ำโดยคริสเตียนกลุ่มใหญ่จะมีประสิทธิภำพมำกกวำ่ เช่น กำรเรียนพระ
คมัภีร์แบบต่อเน่ือง เพื่อสอนคริสเตียนทั้งหมดใหมี้รำกฐำนท่ีดีในพระวจนะของพระเจำ้ 

กำรประกำศแบบพิเศษ ซ่ึงท ำกนัโดยคริสเตียนทั้งหมดเพื่อใหพ้ระกิตติคุณเผยแพร่ไปทัว่
มหำวทิยำลยั มีกำรประชุมกำรอธิษฐำนร่วมกนั และงำนดำ้นสังคมบำงอยำ่ง ซ่ึงจะตอ้งกระท ำร่วมกนั
ดว้ย 

กำรท่ีท่ำนท ำงำนร่วมกนัน้ี ไม่ควรเป็นไปเพรำะเหตุท่ีวำ่กำรท ำงำนร่วมกนัก่อใหเ้กิด
ประสิทธิภำพเท่ำนั้น หำกยงัท ำใหส้มำชิกแต่ละคน ส ำนึกถึงควำมเก่ียวพนัธ์ฉนัญำติพี่นอ้งกบัคริสเตียน
คนอ่ืน ๆ ทัว่ทั้งมหำวทิยำลยัอีกดว้ย คริสเตียนเร่ิมซำบซ้ึงในควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในพระเจำ้ 
โดยพระเยซูคริสตเ์ป็นศูนยร์วมของผูท่ี้เช่ือทั้งมวล 

แต่กลุ่มเซลลเ์ป็น ท่ี ซ่ึงคริสเตียนควรอภิปรำยถึงรำยละเอียด และน ำส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มำใชใ้นชีวติ
ส่วนตวั หลงัจำกสอนพระคมัภีร์โดยกำรบรรยำย ควรจะมีกำรอภิปรำยในกลุ่มเซลลติ์ดตำมไปดว้ย กำร
ประกำศในท่ีประชุมใหญ่จะมีผลหรือไม่ข้ึนอยูก่บัประสิทธิภำพ ของกำรจดักลุ่มอภิปรำยในเวลำต่อมำ
สำมคัคีธรรมในกลุ่มใหญ่จะมีควำมหมำย ก็ต่อเม่ือสมำชิกทุกคนไดมี้สำมคัคีธรรมภำยในกลุ่มเซลล์
อยำ่งลึกซ้ึงเสียก่อน 

การเจริญเติบโตและการแบ่งตัวของกลุ่มเซลล์ 

กลุ่มเซลลเ์ป็นควำมสัมพนัธ์ขั้นพื้นฐำน เม่ือกลุ่มเซลลเ์จริญข้ึน สำมคัคีธรรมท่ำมกลำง        
คริสเตียนทั้งหมดก็เจริญข้ึนดว้ยกำรเจริญเติบโตอยำ่งถูกตอ้งตำมแบบพระคมัภีร์ก็คือ ไม่เพียงแต่บุคคล
เจริญข้ึนในควำมบริสุทธ์ิเป็นส่วนตวัเท่ำนั้น แต่รวมถึงกำรน ำข่ำวประเสริฐไปถึงผูท่ี้ไม่เคยรู้จกัมำก่อน
ดว้ย ถำ้กลุ่มเซลลเ์จริญข้ึนทั้งสองประกำรดงักล่ำวก็หมำยควำมวำ่ กลุ่มเซลลมี์ควำมแขง็แรง 

จำกส่ิงท่ีสมำชิกไดรั้บในกลุ่มเซลล ์ เขำจะเรียนรู้เขำ้ใจอยำ่งถ่องแทใ้นดำ้นควำมเช่ือ และ
สำมำรถอธิบำยใหเ้พื่อนท่ีไม่เป็นคริสเตียนเขำ้ใจอยำ่งแจ่มแจง้ถึงควำมเช่ือของเขำ เขำจะไดรั้บกำรหนุน
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ใจ จำกกำรด ำเนินชีวิตท่ีซ่ือสัตยข์องพี่นอ้งในกลุ่มเซลลเ์ขำจะเรียนรู้กำรพึ่งพำอำศยัพี่นอ้ง โดยต่ำงคน
ต่ำงก็ช่วยกนัเสริมสร้ำงซ่ึงกนัและกนัในของประทำนท่ีแต่ละคนไดรั้บมำ 

เม่ือกลุ่มเซลลไ์ดเ้ห็นผลในกำรอธิษฐำน พวกคริสเตียนใหม่ในกลุ่มเซลลก์็จะอธิษฐำนเผือ่เพื่อน 
และสมำชิกในครอบครัวท่ียงัไม่ไดรั้บควำมรอด อยำ่งเฉพำะเจำะจง 

เม่ือสมำชิกน ำผูใ้ดมำถึงพระคริสต ์ ผูเ้ช่ือใหม่ก็จะถูกรับเขำ้มำในกลุ่มเซลล ์ ถำ้กลุ่มเซลลเ์จริญ
ข้ึนเร่ือย ๆ ก็จ  ำเป็นจะตอ้งแยกเป็นเซลลใ์หม่ น้ีเป็นวธีิกำรของกำรแยกเซลล ์  และเป็นวธีิกำร
เจริญเติบโตของกลุ่มใหญ่ดว้ย 

คริสเตียนใหม่มาจากไหน 

คริสเตียนใหม่ควรมำจำกไหน? 
1. จากเพือ่น ๆ ทีใ่กล้ชิดกบัเรา กำรประกำศโดยอำศยัควำมสัมพนัธ์แบบเพื่อน ๆ เป็นกำร

ประกำศขั้นพื้นฐำน ถำ้เรำไม่มีควำมสัมพนัธ์อยำ่งจริงจงักบัเพื่อนท่ีไม่เป็นคริสเตียน 
กำรประกำศของเรำก็จะกลำยเป็นกำรประกำศลอย ๆ ไม่เขำ้ถึงคน 

2. จากกลุ่มอภิปราย กลุ่มเซลลแ์ต่ละกลุ่มควรจดัใหมี้กลุ่มอภิปรำยส ำหรับเพื่อนท่ีไม่
เป็นคริสเตียน อยำ่งนอ้ย 1 กลุ่ม กลุ่มอภิปรำยแบบน้ีเป็นกำรอภิปรำยเพื่อกำรประกำศ 
เม่ือสมำชิกคนใดตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ เขำก็จะเป็นสมำชิกของกลุ่มเซลลท่ี์จดัข้ึนเพื่อ
กำรสอนและสำมคัคีธรรมระหวำ่งคริสเตียนต่อไป 

3. จากการประกาศแบบจู่โจม สมำชิกในกลุ่มเซลลม์ำอธิษฐำนร่วมกนั แลว้แยกเป็นคู่ ๆ 
ไปพดูกบัคนท่ีไม่เป็นคริสเตียนท่ีเรำไม่รู้จกัตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ อธิษฐำนขอพระเจำ้
เปิดทำงใหเ้รำ ใหมี้โอกำสพูดเร่ืองพระเยซูคริสตใ์หเ้ขำฟัง หลำยคร้ังเรำจะพบวำ่ พระ
เจำ้จะทรงน ำเรำใหไ้ปพบกบับุคคลท่ีพระองคท์รงตระเตรียมไว ้ เพื่อรับควำมเช่ือใน
พระเยซูคริสต ์

4. จากการประชุมประกาศพเิศษ กำรบรรยำย กำรอภิปรำย หรือกำรวเิครำะห์ เพลงต่ำง ๆ 
เรำสำมำรถจดัรำยกำรเหล่ำน้ีร่วมกบักลุ่มเซลลอ่ื์น ๆ ได ้

5. จากกจิการอืน่ ๆ ท่ีท  ำร่วมกนัในกลุ่มใหญ่ เช่น กำรบรรยำยในทุกสัปดำห์ กำรจดักำร
อบรม ค่ำยประกำศ ฯลฯ 
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กลุ่มเซลล์ควรแบ่งตัวเมื่อไร? 

กลุ่มเซลลจ์ะมีประสิทธิภำพมำก ถำ้มีสมำชิกอยูร่ะหวำ่ง 3-7 คน แต่เม่ือสมำชิกใหม่เพิ่มข้ึน
เร่ือย ๆ จ ำนวนสมำชิกอำจจะมำกกวำ่จ ำนวนดงักล่ำว เม่ือเป็นเช่นน้ีก็จ  ำเป็นจะตอ้งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ยอ่ย 

กำรแบ่งตวัควรจะท ำข้ึนเม่ือไร? 
เรำจะตอ้งคิดค ำนึงถึง เหตุผลหลำย ๆ ประกำรดว้ยกนั 
ประกำรแรกเรำตอ้งค ำนึงถึงขนำดของกลุ่มเซลล ์เม่ือสมำชิกเพิ่มข้ึนเป็น 10 คนแลว้ สมำชิกใน

กลุ่มเซลลจ์ะไม่ค่อยมีควำมสมัพนัธ์เป็นส่วนบุคคล กำรสอนก็เร่ิมไม่มีประสิทธิภำพกำรแบ่งปัน
ประสบกำรณ์ก็เป็นเพียงผวิเผิน และกำรอธิษฐำนก็ไม่ค่อยเฉพำะเจำะจง 

หลงัจำกนั้นแลว้เรำก็พิจำรณำหำผูน้ ำ มีสมำชิกท่ีสำมำรถน ำกลุ่มเซลลใ์หม่ไดห้รือเปล่ำ ? ผูช่้วย
ผูน้ ำอำจตอ้งรับภำระแบบน้ีเพื่อควำมเป็นผูน้ ำทำงฝ่ำยจิตวญิญำณของเขำ จะไดเ้จริญเติบโตเตม็ท่ี แต่ถำ้
เห็นอยำ่งชดัเจนวำ่ ไม่มีผูน้  ำจริง ๆ แลว้ ก็ควรคงเป็นกลุ่มเซลลใ์หญ่ไวดี้กวำ่จะแยกเป็นเซลลใ์หม่ ทั้งท่ี
ยงัไม่พร้อม 

บำงคร้ังกลุ่มเซลลแ์บ่งเป็น 2 กลุ่ม และผูน้ ำคนเก่ำก็รับหนำ้ท่ีในกำรน ำกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม เซลลซ่ึ์ง
อำจจะกระท ำได ้แมว้ำ่เป็นภำระท่ีค่อนขำ้งหนกั 

สุดทำ้ยจึงพิจำรณำส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่นกำรก ำหนดเวลำท่ีแตกต่ำงกนั กำรตดัสินใจวำ่จะจดั
แบบกลุ่มเซลลผ์ูช้ำยลว้นหรือกลุ่มผูห้ญิงลว้น หรือแบ่งตำมควำมจ ำเป็นต่ำง ๆ ของสมำชิก 

เม่ือกลุ่มเซลลเ์กิดกำรแบ่งตวัก็ท  ำใหค้วำมสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่ำวขยำยกวำ้งข้ึน เพรำะวำ่
กำรเจริญเติบโตของกลุ่มใหญ่ข้ึนอยูก่บักำรเจริญของกลุ่มเซลล ์ กิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่มใหญ่และ
กิจกรรมต่ำง ๆ ในกลุ่มเซลล ์ เป็นส่วนประกอบของกนัและกนั เน่ืองจำกกกลุ่มเซลลเ์ป็นกลุ่มรำกฐำน 
เพรำะฉะนั้นควำมเขม้แขง็ของกลุ่มเซลลข้ึ์นกบักิจกรรมภำยในกลุ่มเซลล ์ มำกกวำ่จ ำนวนสมำชิกท่ี
มำร่วมในกำรประชุมใหญ่ 
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9. กลุ่มอภิปราย 

กลุ่มเซลลจ์ะประกำศข่ำวประเสริฐไดอ้ยำ่งไร? 
กำรจดัตั้งกลุ่มอภิปรำยเป็นวิธีกำรหลกั กลุ่มอภิปรำยเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงเรำเชิญเพื่อน ท่ีไม่เป็น 

คริสเตียนมำร่วมดว้ยโดยคริสเตียน 2 คนจำกกลุ่มเซลลเ์ป็นผูด้  ำเนินกำรอภิปรำย เพรำะฉะนั้นสมำชิก
กลุ่มเซลลซ่ึ์งมี 6 คน กส็ำมำรถจดักลุ่มอภิปรำยได ้3 กลุ่ม 

เรำจะหำสมำชิกเขำ้ร่วมกลุ่มอภิปรำยไดจ้ำกเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมหอพกั หรือบุคคลท่ีเรำพบ
เม่ือไปท ำกำรประกำศแบบจู่โจม ในกำรประชุมเทศนำประจ ำสัปดำห์ หรือจำกเพื่อนท่ีเรำรู้จกัในสโมสร 
เป็นตน้ 

เรำจะบอกเขำอยำ่งไรเม่ือเรำเชิญเขำมำร่วมอภิปรำย? 
1. เรำบอกเขำวำ่ กลุ่มอภิปรำยเป็นกำรประชุมเพื่อคุยกนัเร่ืองพระเยซูคริสต ์ และควำม

เก่ียวขอ้งของพระองคก์บัเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเรำเผชิญอยูใ่นขณะน้ี 
2. เรำเสนอใหมี้กำรประชุมอภิปรำย เป็นเวลำสัก 4 อำทิตย ์ หลงัจำกนั้นแลว้จึงค่อย

ตดัสินใจวำ่จะมีต่อหรือไม่ 
3. เรำอธิบำยใหเ้ขำฟังวำ่ เรำจะท ำอะไรในกำรประชุมคร้ังแรก 

ต่อไปน้ีเป็นรำยกำรส ำหรับ 4 อำทิตยใ์นกลุ่มอภิปรำย 

โปรแกรม 1 

อำทิตยท่ี์ 1 ศึกษำพระคมัภีร์ในหวัขอ้ท่ีวำ่ “พระเยซูคือใคร?” (ฮีบรู 1: 1-4)  
อำทิตยท่ี์ 2 พระเยซูมีควำมส ำคญัอยำ่งไรต่อนกัศึกษำในปัจจุบนั ใหค้ริสเตียน 2 คนเป็นพยำน

วำ่พระเยซูมีควำมหมำยต่อชีวติประจ ำวนัของเขำอยำ่งไร ทั้งตอบค ำถำมอ่ืน ๆ ของคนในกลุ่ม (กำรเป็น
พยำนของแต่ละคนไม่ควรเกิน 10 นำที) 

อำทิตยท่ี์ 3 ศึกษำพระคมัภีร์ “เร่ืองนิโคเดโมขนุนำงยวิ” (ยอห์น 3:1-21) 
อำทิตยท่ี์ 4 เชิญอำจำรยม์ำบรรยำยเก่ียวกบัข่ำวประเสริฐและตอบค ำถำม 

โปรแกรม 2  

อำทิตยท่ี์ 1 ศึกษำพระคมัภีร์หวัขอ้ “พระเยซูคือใคร”? (ฮีบรู 1: 1-4) 
อำทิตยท่ี์ 2 ศึกษำพระคมัภีร์หวัขอ้ “บำปคืออะไร?” (มำระโก 7: 14-21) 
อำทิตยท่ี์ 3 ศึกษำพระคมัภีร์หวัขอ้ “พระเยซูทรงกระท ำอะไรบำ้ง?” (โรม 4: 6-11, เอเฟซสั 2:1-

10) 
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อำทิตยท่ี์ 4 ศึกษำพระคมัภีร์หวัขอ้ “เรำตอ้งท ำอะไร?” (1 ยอห์น 5: 11-13) 
โปรแกรมน้ีเสนอแนะใหใ้ชใ้บปลิว “คุณเคยไดย้นิข่ำวดีไหม?” เป็นหวัขอ้ในกำรอภิปรำย 

ผู้น าและสมาชิก 

ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนหรือผูน้ ำกลุ่มเซลลทุ์กคน สำมำรถเป็นผูน้ ำกลุ่มอภิปรำยได ้ ผูน้ ำกลุ่ม
อภิปรำยท่ีดีท่ีสุดเป็นผูท่ี้พระเจำ้ไดป้ระทำนควำมสำมำรถในกำรประกำศ และแกไ้ขขอ้โตแ้ยง้ของคนท่ี
ไม่ใช่คริสเตียน ไม่ควรเป็นคนท่ีตอ้งรับผิดชอบเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อเขำจะไดมี้เวลำเตรียมกำรน ำกลุ่ม
อภิปรำย 

ทำงท่ีดีควรจะแบ่งกลุ่มอภิปรำยเป็นกลุ่มของผูห้ญิงลว้นและกลุ่มของผูช้ำยลว้น กำรอภิปรำย
เป็นกำรอภิปรำยเร่ืองพระเยซูคริสต ์พระองคต์อ้งเป็นพลงัดึงดูดควำมสนใจของคนในกลุ่มมิใช่เรำมวัแต่
เอำใจใส่กนัและกนั 

จะต้องมีการสนองตอบ 

กลุ่มอภิปรำยอำจจะกลำยเป็นเพียงแหล่งใหค้วำมรู้มำกกวำ่กำรน ำคนมำรู้จกักบัพระเยซูคริสต์
ได ้ เพรำะฉะนั้นผูน้ ำกลุ่มจะตอ้งเนน้ควำมจ ำเป็นท่ีผูม้ำร่วมกลุ่มจะตอ้งมีกำรตดัสินใจตอบสนองค ำ
สัญญำของพระเยซูคริสต ์ “เพรำะวำ่บดัน้ีเป็นวนัแห่งควำมรอด” (2 โครินธ์ 6:2) ขณะเดียวกนัเรำตอ้ง
แน่ใจวำ่คนเหล่ำนั้นเขำ้ใจพระกิตติคุณแลว้ เรำจึงขอร้องใหเ้ขำตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้
รอด 

นอกจำกกำรประชุมอภิปรำยแลว้ คริสเตียนอ่ืน ๆ ท่ีร่วมกลุ่มอภิปรำยก็ควรจะท ำกำรประกำศ
เป็นส่วนบุคคล กำรประกำศส่วนตวัและกำรประกำศโดยกลุ่มอภิปรำย จะช่วยเสริมซ่ึงกนัและกนั 

คริสเตียนใหม่ 

หำกมีคนใหม่รับเช่ือเป็นคริสเตียน ก็ควรชวนเขำเขำ้ร่วมกลุ่มเซลล ์ แต่ก็ควรสนบัสนุนใหเ้ขำ
อยูร่่วมในกลุ่มอภิปรำยต่อไปเพรำะประกำรแรก ยงัมีควำมจริงอีกหลำยประกำรท่ีเขำยงัตอ้งทรำบจำก
กลุ่มอภิปรำยซ่ึงในกลุ่มเซลลอ์ำจจะไม่พดูถึง 

ประกำรท่ีสอง จ ำเป็นท่ีเขำจะตอ้งรักษำควำมสัมพนัธ์กบัเพื่อนของเขำท่ีไม่เป็นคริสเตียน 
ประกำรท่ีสำม กลุ่มอภิปรำยจะช่วยใหเ้ขำสำมำรถเขำ้ใจ และฝึกฝนในกำรประกำศพระกิตติคุณ 
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10. สรุป 

คริสเตียนกลุ่มใหญ่ ๆ สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ เพื่อใหมี้สำมคัคีธรรมกนัอยำ่งเป็นส่วนตวั
และเฉพำะเจำะจง ผลดีของควำมสัมพนัธ์แบบน้ี ก็คือคริสเตียนแต่ละคนจะไดรั้บกำรหนุนใจจำกเพื่อน 
ๆ คริสเตียนของเขำในกลุ่มเซลล ์ ดว้ยควำมเอำใจใส่และห่วงใย ซ่ึงจะท ำใหเ้ขำเจริญข้ึนสู่ควำมไพบูลย์
ขององคพ์ระเยซูคริสต ์ในขณะเดียวกนักลุ่มเล็ก ๆ เหล่ำน้ีก็เป็นส่วนประกอบของกลุ่มใหญ่ออกไป และ
เป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรสำกลหรือผูเ้ช่ือทั้งหมดในโลก 

เม่ือกำรจดัตั้งกลุ่มเซลลเ์ขม้แขง็ข้ึน กำรประกำศยอ่มจะเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั เพรำะกำรประกำศ
เป็นปกติวสิัยของทุกคนท่ีรักพระเยซูคริสตเจำ้ ผูใ้ดทรงตำยแทนเรำท่ีไมก้ำงเขน เม่ือคริสเตียนใหม่เพิ่ม
มำกข้ึนก็มีกำรก่อตั้งกลุ่มเซลลใ์หม่ เพื่อเล้ียงดูวญิญำณจิตของคริสเตียนใหม่ และเม่ือพวกเขำเจริญข้ึน
พวกเขำก็สำมำรถน ำคนใหม่ ๆ มำเป็นคริสเตียนเพื่อใหก้ลุ่มเซลลข์ยำยตวัและแบ่งเป็นกลุ่มเซลลใ์หม่อีก 

กำรเจริญและขยำยตวัแบบน้ีเป็นจุดมุ่งหมำยของกลุ่มเซลล ์


