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ถ้ อยแถลงของเลขาธิการไอวีซีเอฟ
คู่มือ “กำรเจริ ญเติบโตและกำรขยำยตัวของกลุ่มเซลล์” เล่มนี้ ก่อกำเนิดมำจำก หลักคำสอนขั้น
พื้นฐำนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ผนวกกับประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรทดลองเป็ นเวลำแรมปี
หลักคำสอนพื้นฐำนที่ใช้ในหนังสื อเล่มนี้ก็คือ คริ สเตียนที่เข้ำร่ วมสำมัคคีธรรมกันอย่ำงแท้จริ ง
จะเจริ ญเติบโตขึ้นและจะออกไปเผยแผ่พระกิตติคุณแก่คนอื่น ๆ
หลักในกำรปฎิบตั ิที่ถือตำมแนวทำงของกลุ่มเซลล์ ประเมินผล จำกประสบกำรณ์ภำยในกลุ่ม
เซลล์ต่ำง ๆ เป็ นเวลำ 3 ปี แม้วำ่ เรำมีควำมรู ้เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ไม่มำกนัก แต่วธิ ี กำรต่ำง ๆ ที่เสนอในหนังสื อ
เล่มนี้ คงจะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่ำนไม่มำกก็นอ้ ย
ผูเ้ ขียนหนังสื อเล่มนี้คือ นำงสำวอีลิซำ เอสปิ เนลี พนักงำนของอินเทอร์ -วำร์ ซิต้ ี แห่งประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ เรำขอขอบคุณในควำมพำกเพียรของเธอ และขอขอบคุณบรรดำผูน้ ำกลุ่มเซลล์ที่ได้นำเอำ
หลักกำรของกลุ่มเซลล์ไปปฎิบตั ิ อันเป็ นแนวทำงในกำรเขียนหนังสื อเล่มนี้
ขอพระเจ้ำทรงก่อให้เกิดกลุ่มเซลล์ใหม่ ๆ และกระทำให้กลุ่มเซลล์เหล่ำนั้นเจริ ญเติบโตขึ้นและ
ขยำยตัวออกไป
อิซำเบโล เอฟ. มำกำลิท พ.บ.
เลขาธิการ ไอวีซีเอฟ

4

บทนา
ปัจจุบนั ควำมคิดในกำรจัดกลุ่มเซลล์ ได้แพร่ หลำยในคริ สตจักรและหมู่พี่นอ้ งคริ สเตียน ที่จริ ง
แล้วในพระคัมภีร์สมัยกิจกำรของอัครทูต ก็ได้มีกำรประชุมตำมบ้ำน หรื อกำรรวมกลุ่มในกำรศึกษำพระ
คัมภีร์ จำกผลกำรมีสำมัคคีธรรมของพวกอัครทูต องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลำยซึ่ งกำลัง
จะรับควำมรอดมำเข้ำกับพวกสำวกมำกขึ้นทุกวัน ๆ ควำมคิดในเรื่ องของกลุ่มเซลล์ได้แพร่ ขยำยไปใน
หมู่พวกคอมมิวนิสต์และคอมมิวนิสต์ได้นำหลักกำรนี้ไปใช้เกิดผลสำเร็ จอย่ำงมำก ทำไมคอมมิวนิสต์จึง
เผยแพร่ ลทั ธิ ได้สำเร็ จ? แล้วคริ สเตียนล่ะ ! จะประกำศควำมจริ งของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
หนังสื อกำรจัดกลุ่มเซลล์น้ ี
พอที่จะเป็ นเครื่ องชี้ แนะแนวทำงกำรดำเนินงำนของกลุ่มเซลล์
ปัญหำ ข้อแนะนำ ที่เป็ นประโยชน์สำหรับพี่นอ้ งคริ สเตียน ในคริ สตจักรและในสถำบันกำรศึกษำ
ศูนย์นิสิตนักศึกษำคริ สเตียนแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ อจ.โศภิษฐ เจริ ญวัฒนำนนท์ และ
อจ.เครื อวัลย์ เที่ยงธรรม ที่ช่วยตรวจทำนต้นฉบับ และกองคริ สเตียนบรรณศำสตร์ ซี .เอ็ม.เอ. ที่ให้ควำม
อุปกำระในกำรจัดพิมพ์และจำหน่ำยหนังสื อเล่มนี้

แผนกวรรณกรรม
ศูนย์นิสิตนักศึกษำคริ สเตียนแห่งประเทศไทย
71 ตรอกไวตี สี ลม กรุ งเทพมหำนคร 5
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การเจริญเติบโตและการขยายตัวของกลุ่มเซลล์
1. พืน้ ฐานทางพระคัมภีร์
“กลุ่มเซลล์” ไม่ใช่เรื่ องใหม่ที่เพิ่งค้นพบ แต่กำรที่เรื่ องนี้ เพิ่งได้รับควำมสนใจมำกในระยะหลัง
ๆ ก็เพรำะคอมมิวนิสต์ได้ลอกเลียนวิธีกำรนี้จำกพวกคริ สเตียนในสมัยเริ่ มแรกไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำง ใน
สมัยเริ่ มแรกคริ สเตียนสำมำรถประกำศข่ำวประเสริ ฐไปทัว่ จักรวรรดิโรมันโดยวิธีกำรขยำยกลุ่มเซลล์
ก่อนที่คริ สตจักรจะก่อตั้งเป็ นหลักเป็ นฐำนและมีโบสถ์เป็ นอำคำรถำวร พวกคริ สเตียนต่ำงมี
กำรประชุมกันตำมบ้ำนและเป็ นที่แน่นอนว่ำ พวกเขำต้องประชุมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ต่อมำเมื่อคริ สเตียน
ถูกกดขี่ข่มเหง พวกเขำก็ตอ้ งประชุมกันอย่ำงลับ ๆ ตำมอุโมงค์ใต้ดิน ปั จจุบนั นี้ เรำจึงเห็นชื่ อของคริ ส
เตียนสมัยนั้นสลักอยูต่ ำมผนังหินในอุโมงค์
กำรประชุมของพวกคริ สเตียนในสมัยเริ่ มแรก มีสภำพเป็ นอย่ำงไร?
กำรประชุมของพวกคริ สเตียนในสมัยเริ่ มแรก มีองค์ประกอบอยู่ 3 ประกำรคือ กำรฟั งคำสอน
ของอัครทูต กำรร่ วมสำมัคคีธรรม และกำรอธิ ษฐำน (กิจกำร 2:42)
ทุกคนในคริ สตจักรสมัยนั้นยอมรับสิ ทธิ อำนำจของอัครทูต เพรำะพวกอัครทูตเป็ นผูท้ ี่รู้จกั พระ
เยซูคริ สต์ดี และเป็ นผูส้ อนสิ่ งที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสอนเอำไว้แก่พวกเขำ คำสอนของอัครทูตเป็ นคำ
สอนที่ประกอบด้วยอำนำจและเป็ นมำตรฐำนสำหรับกำรดำเนินชีวติ ของพวกเขำ กำรดำเนินชีวิตคริ ส
เตียนในสมัยนั้น ก็คือกำรเชื่ อฟังและปฎิบตั ิตำมคำสอนของอัครทูตอย่ำงเคร่ งครัด
นอกจำกนี้กำรประชุมยังมีควำมหมำยรวมถึงกำรมีสำมัคคีธรรม และกำรใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่น
บำงครั้งอำจจะแสดงออกโดยกำรรับประทำนอำหำรร่ วมกัน ตำมแบบอย่ำงของชำวตะวันออก ซึ่ ง
ควำมสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้สิ้นสุ ดเพียงที่โต๊ะอำหำรเท่ำนั้น แต่จะเกี่ยวข้องกันไปตลอดชีวติ ของพวกเขำ
พวกเขำร่ วมใจกันอธิ ษฐำน ในตอนแรก เขำอำจศึกษำพระคัมภีร์ดว้ ยกัน ต่อมำก็มีกำรสรรเสริ ญ
และทูลอ้อนวอนต่อพระเจ้ำ (ดูกิจกำร 4: 23, 24)
กำรสอน กำรร่ วมสำมัคคีธรรม กำรอธิ ษฐำนของคริ สเตียนในสมัยเริ่ มแรก เป็ นแบบแผนกำร
ดำเนินชีวติ อันดี ที่ผิดแปลกไปจำกคนอื่น ๆ ในยุคนั้น เขำมิได้ร่วมกันอย่ำงผิวเผินแต่ผทู ้ ี่เป็ นสมำชิกทุก
คนต้องมีคุณสมบัติตำมที่กำหนดไว้
ผลที่พวกเขำได้รับจำกกำรอยูร่ ่ วมกันมีอะไรบ้ำง?
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พวกเขำได้รับกำรยอมรับนับถือจำกผูอ้ ื่น และพระเจ้ำประทำนผูท้ ี่เชื่อให้มีจำนวนทวีมำกขึ้นทุก
วัน ๆ (กิจกำร 2:47) กำรเป็ นพยำนอย่ำงสัตย์ซื่อ และกำรประกำศพระกิตติคุณอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพเป็ น
ผลที่เกิดจำกกำรสอน กำรร่ วมสำมัคคีธรรมและกำรอธิ ษฐำนของกลุ่มเล็ก ๆ เหล่ำนั้น
โดยอำศัญหลักกำรเดียวกัน กลุ่มเซลล์ปัจจุบนั ของคริ สเตียนประกอบด้วยสมำชิกตั้งแต่ 3-7 คน
ที่มำประชุมอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อศึกษำพระคัมภีร์ ร่ วมสำมัคคีธรรม และอธิ ษฐำนร่ วมกัน
กำรที่คริ สเตียนสองคนมำร่ วมกันและมีสำมัคคีธรรม ยังไม่ถือว่ำเป็ นกลุ่มเซลล์ที่แท้จริ ง แต่ถือ
เป็ นเพียงเพื่อนร่ วมอธิ ษฐำนเท่ำนั้น ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำมีคนเกินกว่ำ 7 คน จะทำให้กำรมีสำมัคคี
ธรรมเป็ นไปได้ยำก ฉะนั้นกลุ่มเซลล์ควรประกอบด้วยสมำชิกตั้งแต่ 3 ถึง 7 คน จึงจะเหมำะสม
สมำชิกกลุ่มเซลล์ทุกคนควรเป็ นคริ สเตียน เพื่อจะได้มีชีวิตตำมแบบพระเยซูคริ สต์อย่ำงเดียวกัน
จุดประสงค์ของกลุ่มเซลล์ก็เพื่อช่วยคริ สเตียนให้เจริ ญขึ้นในกำรดำเนินชีวิตคริ สเตียนจนกระทัง่ สำมำรถ
ออกไปเป็ นพยำนแก่ผอู ้ ื่นได้ กลุ่มเซลล์จะเจริ ญขึ้น ก็ต่อเมื่อสมำชิกทุกคนในกลุ่มเจริ ญรอยตำม
แบบอย่ำงพระคริ สต์
คริ สเตียนใหม่ทุกคนจำเป็ นต้องได้รับกำรเลี้ยงดูดว้ ยพระวจนะของพระเจ้ำ โดยกำรศึกษำด้วย
ตนเอง และยังต้องกำรกำรเลี้ยงดูจำกคริ สเตียนอื่น ๆ ด้วย ภำระที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของเขำก็คือต้องรู ้จกั รัก
และเชื่อฟังพระเยซูคริ สต์อย่ำงสุ ดจิตสุ ดใจ สิ่ งนี้พี่นอ้ งในพระคริ สต์สำมำรถที่จะช่วยเหลือเขำได้ (เอเฟ
ซัส 3: 18-19)
คริ สเตียนไม่เพียงแต่ตอ้ งยอมรับว่ำตนเป็ นผูช้ อบธรรมแล้ว แต่ยงั ต้องยอมรับสภำพที่ตนเป็ น
คนบำปอีกด้วย เขำต้องกำรเพื่อนคริ สเตียนที่เข้ำใจสถำนภำพอันนี้ของเขำ ซึ่ งสำมำรถให้คำปรึ กษำและ
พร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อเขำถูกทดลอง
ไม่เพียงแต่ตอ้ งกำรเพื่อนคริ สเตียนเพื่อสำมัคคีธรรมหรื อกำรสั่งสอนเท่ำนั้น แต่เขำยังต้องกำร
อธิ ษฐำนร่ วมกันด้วย ดังที่พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ “ถ้ำในพวกท่ำนที่อยูใ่ นโลกสองคนร่ วมใจกันขอสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใด พระบิดำของเรำผูส้ ถิตใจสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้” (มัทธิว 18:19) กำรอธิ ษฐำนร่ วมกันเป็ น
สิ่ งที่มีควำมสำคัญเท่ำ ๆ กับกำรอธิ ษฐำนส่ วนตัว
สรุ ป โดยกำรสอน กำรร่ วมสำมัคคีธรรม และกำรอธิ ษฐำนร่ วมกับผูอ้ ื่น คริ สเตียนใหม่ก็จะ
เจริ ญขึ้นทั้งในด้ำนควำมเชื่อและประสบกำรณ์ วิธีกำรเหล่ำนี้เคยใช้ได้ผลอย่ำงแท้จริ ง ในคริ สตจักรสมัย
แรก และในปั จจุบนั ได้นำเอำวิธีกำรเหล่ำนี้มำใช้ในกลุ่มเซลล์
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2. สมาชิกในกลุ่มเซลล์
ใครเป็ นสมำชิกของกลุ่มเซลล์ได้? ผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนเท่ำนั้น ทำไม?
1. จุดประสงค์ของกำรตั้งกลุ่มเซลล์ ก็เพื่อช่วยให้คริ สเตียนเจริ ญขึ้นในควำมเชื่อ ซึ่ งจะทำให้
กลุ่มเซลล์สำมำรถวำงโครงกำรให้เหมำะสมและสอดคล้องกันได้
2. คริ สเตียนจะเจริ ญเติบโตรวดเร็ วขึ้น เมื่อมีกำรเป็ นพยำนภำยนอกกลุ่มเซลล์ ซึ่ งเป็ นผลของ
กำรใช้ชีวติ ร่ วมกันภำยในกลุ่มเซลล์
3. สมำชิกทุกคนจะต้องรู ้วตั ถุประสงค์ของกลุ่มเซลล์ก่อนเข้ำร่ วมเป็ นสมำชิก ทุกคนต้องพร้อม
ที่จะให้คำแนะนำและว่ำกล่ำวตักเตือนซึ่ งกันและกันอย่ำงตรงไปตรงมำ เพรำะมัน่ ใจได้วำ่ สมำชิกทุกคน
มีควำมประสงค์ร่วมกันที่จะเจริ ญขึ้นในชีวิตที่บริ สุทธิ์
คามั่นสั ญญาต่ อกลุ่มเซลล์
ท่ำนจะแน่ใจได้อย่ำงไรว่ำ ท่ำนเป็ นสมำชิกที่ดีของกลุ่มเซลล์?
ท่ำนสำมำรถประเมินผลและพิจำรณำโดยหลักเกณฑ์ดงั คำถำมต่อไปนี้
1. ท่ำนใช้เวลำสำหรับเฝ้ ำเดี่ยวกับพระเยซูทุกวันหรื อเปล่ำ?
2. ท่ำนเป็ นสมำชิกประจำที่คริ สตจักรหรื อเปล่ำ?
3. ท่ำนไปร่ วมประชุมกับคริ สเตียนทุกอำทิตย์หรื อเปล่ำ?
4.ท่ำนได้ฝึกฝนตนเองในกำรศึกษำพระคัมภีร์ และอธิ ษฐำนร่ วมกันผูอ้ ื่นหรื อเปล่ำ?
5.ท่ำนประกำศข่ำวประเสริ ฐ แก่ผทู ้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียนหรื อเปล่ำ?
6.ท่ำนตั้งใจจะถวำยชีวติ รับใช้พระเจ้ำในทุกแห่งหรื อเปล่ำ?
ผูท้ ี่จะเป็ นสมำชิกของกลุ่มนิ สิตนักศึกษำคริ สเตียนแห่งประเทศไทย หรื อในกลุ่มคริ สเตียนอื่น
ๆ ควรจะตอบรับคำถำมเหล่ำนี้ และนำไปปฎิบตั ิในชีวติ ประจำวัน ผูท้ ี่ เอาจริ งเอาจัง กับคำสัญญำนี้จะ
เป็ นผูท้ ี่สำมำรถให้อะไรหลำยอย่ำงแก่กลุ่มเซลล์ในขณะเดียวกันเขำจะพบว่ำ เขำได้เจริ ญขึ้นมำกมำยใน
ชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณด้วย
โดยใช้คำมัน่ สัญญำนี้เป็ นแนวทำงในกำรสัมภำษณ์ ผูท้ ี่จะสมัครเป็ นสมำชิก ก็สำมำรถตัดสิ นได้
ว่ำ ใครเป็ นคริ สเตียนที่ได้ถวำยตัวให้พระเจ้ำ ซึ่ งจะเป็ นสมำชิกที่เกิดผลมำกของกลุ่มเซลล์
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คุณสมบัติด้านอืน่ ๆ
สมำชิกจะต้องเตรี ยมพร้อมในกำรทำงำน เช่น ต้องอ่ำนหนังสื อ ค้นคว้ำเรื่ องต่ำง ๆ เขียน
บทควำม ร่ วมกลุ่มอภิปรำยเป็ นต้น กำรที่จะเรี ยนรู ้ได้มำกเท่ำไรก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่ำ สมำชิ กได้ทำงำนหนัก
เพียงใด
สมำชิกจะต้องเต็มใจที่จะปรับปรุ งแก้ไข โดยบำงขณะอำจจะต้องถูกสอนและว่ำกล่ำวตักเตือน
และควรจะยอมรับควำมจริ งเมื่อได้ทำสิ่ งที่บกพร่ อง และไม่ควรท้อถอยเมื่อมีสิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้น
ทำนองเดียวกันจะต้องพูดควำมจริ ง กับเพื่อนที่ทำผิด (เอเฟซัส 4: 15) โดยกำรตักเตือนด้วย
ควำมรัก ด้วยควำมปรำรถนำที่จะให้พี่นอ้ งของตนมีลกั ษณะเหมือนพระเยซูคริ สต์มำกยิง่ ขึ้น (กำลำเทีย
4:19)
สมำชิกยังจะต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรเลี้ยงดูสมำชิกอื่น ๆ ในกลุ่ม สิ่ งนี้ไม่เพียงแต่เป็ น
หน้ำที่ของผูน้ ำเท่ำนั้น แต่สมำชิกทุกคนควรมีส่วนร่ วมในฐำนะเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้ำ (1 เปโตร 2: 9)
เมื่อสมำชิกทุกคนในกลุ่ม ปรนนิบตั ิพี่นอ้ งตำมควำมสำมำรถที่พระเจ้ำประทำนให้แก่ตน เขำ
อำจจะพบว่ำพระเจ้ำทรงตั้งให้เขำเป็ นผูน้ ำ เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้วเขำจะต้องยอมรับภำรกิจนี้ ดว้ ยควำมเต็มใจ
สิ่ งเหล่ำนี้ดูเหมือนว่ำจะเป็ นอุดมกำรณ์ที่สูงเกินไปหรื อ?
ท่ำนรู ้สึกว่ำตัวเองไม่มีคุณสมบัติ
พอที่จะเป็ นสมำชิกของกลุ่มเซลล์หรื อ?
จงวำงใจในพระเจ้ำว่ำ
พระองค์ทรงสำมำรถสร้ำง
ลักษณะเฉพำะเหล่ำนี้ให้แก่ท่ำน เมื่อท่ำนเข้ำร่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ศึกษำพระ
คัมภีร์ และอธิษฐำนร่ วมกับเขำ
ผู้ชายและผู้หญิงควรอยู่ในกลุ่มเซลล์ เดียวกันหรือไม่ ?
มีท้ งั ผลดีและผลเสี ย ในกำรจัดแบ่งกลุ่มเซลล์ออกเป็ นผูห้ ญิงล้วนหรื อผูช้ ำยล้วน ด้ำนดีคือ กลุ่ม
เซลล์สำมำรถอภิปรำยปัญหำบำงเรื่ องเช่นควำมรัก หรื อเรื่ องเพศศึกษำได้อย่ำงอิสระมำกกว่ำ ในทำง
ตรงกันข้ำม กำรรู้จกั กับเพศตรงข้ำมเป็ นเรื่ องที่จำเป็ นมำกด้วย ซึ่ งกำรรวมกลุ่มระหว่ำงผูช้ ำยและผูห้ ญิง
จะเป็ นแบบของชีวติ คริ สเตียนมำกกว่ำ เรำไม่แยกว่ำเป็ นพวกกรี กหรื อพวกยิว จะเป็ นชำยหรื อหญิง แต่
ทุกคนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวในพระคริ สต์ (กำลำเทีย 3: 28)
ฉะนั้นสมำชิกในกลุ่มเซลล์ควรจะตัดสิ นใจเองว่ำ จะจัดกลุ่มแบบใด และหลังจำกนั้นก็
ประเมินผลดูวำ่ เป็ นอย่ำงไร
คริสเตียนใหม่ และสาวกที่แท้ จริง
คริ สเตียนที่เข้มแข็งและคริ สเตียนใหม่ ควรจะร่ วมในกลุ่มเซลล์เดียวกันหรื อไม่?
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ถ้ำเรำแบ่งคริ สเตียนออกเป็ น 2 พวก คริ สเตียนที่เข้มแข็งแล้วก็จะเจริ ญขึ้น โดยไม่ตอ้ งศึกษำคำ
สอนขั้นพื้นฐำนร่ วมกับคริ สเตียนใหม่อีก แต่พระคัมภีร์กล่ำวว่ำ ไม่เพียงแต่คนอ่อนแอที่ตอ้ งกำรควำม
ช่วยเหลือจำกคนที่เข้มแข็งเท่ำนั้น แต่คนเข้มแข็งก็ตอ้ งกำรคนอ่อนแอด้วย ( 1 โคริ นธ์ 12: 14-27)
เพื่อช่วยคริ สเตียนที่เข้มแข็งไม่ให้เกิดควำมเบื่อหน่ำยเรำอำจจะขอร้องให้เขำช่วยเหลือในกำร
สอนคริ สเตียนใหม่ หรื อให้ศึกษำลึกลงไปเกี่ยวกับคำสอนที่ยำกยิง่ ขึ้น พระคัมภีร์เป็ นอำหำรฝ่ ำยจิต
วิญญำณที่เรำจะนำมำใช้ได้อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุ ด ตัวอย่ำงเรื่ องกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นเรื่ อง
ที่เรำคุน้ เคยที่สุด แต่ก็เป็ นเรื่ องที่ลึกซึ้ งที่สุดสำหรับเรำด้วย
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3. ผู้นากลุ่มเซลล์
ใครควรจะเป็ นผู้นาของกลุ่มเซลล์ ?
ถึงแม้วำ่ คริ สเตียนทุกคนมีแนวโน้มที่จะเป็ นผูน้ ำได้ก็จริ ง แต่ก็มิใช่ทุกคนจะนำกลุ่มเซลล์ได้
กำรเป็ นผูน้ ำทำงฝ่ ำยจิตวิญญำณเป็ นของประทำนที่มำจำกพระเจ้ำ
เรำต้องพิจำรณำดูควำมสำมำรถ
เฉพำะตัวของบุคคลที่จะมำเป็ นผูน้ ำ และสำคัญกว่ำนั้นคือต้องพิจำรณำถึงเรื่ องจิตวิญญำณของเขำด้วย
กำรเป็ นผูน้ ำเป็ นสิ่ งที่เกิดจำกกำรฝึ กฝน มิใช่เป็ นพรสวรรค์ซ่ ึ งได้มีมำแต่กำเนิด ผูน้ ำคือผูซ้ ่ ึ งมี
ควำมรับผิดชอบในหน้ำที่เป็ นอย่ำงดี พระเจ้ำจะทรงมอบภำระกำรเป็ นผูน้ ำให้แก่ผทู ้ ี่มีควำมรับผิดชอบ
ฉะนั้นผูท้ ี่มีควำมรับผิดชอบจึงควรได้รับเลือกและฝึ กฝนให้เป็ นผูน้ ำ
คุณสมบัติของผู้นากลุ่มเซลล์
ผูน้ ำกลุ่มเซลล์ นอกจำกจะเป็ นผูท้ ี่มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นอีก
ดังต่อไปนี้
กำรนำ คือ กำรเตรี ยมทำงเพื่อให้ผอู้ ื่นติดตำม ฉะนั้นผูน้ ำกลุ่มเซลล์จะต้องรู ้วำ่ กลุ่มเซลล์คือ
อะไรและกำลังจะก้ำวไปทำงไหน และจะต้องตระหนักว่ำ กลุ่มเซลล์มีไว้เพื่อควำมเจริ ญของคริ สเตียน
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้สมำชิกทุกคนเหมือนพระเยซูมำกยิง่ ขึ้น
แน่นอน ผูน้ ำจะต้องเป็ นผูท้ ี่รักองค์พระเยซูคริ สต์อย่ำงดื่มด่ำ ไม่ควรเป็ นที่เพิ่งจะกลับใจใหม่ซ่ ึ ง
ควำมรักต่อองค์พระเยซูคริ สต์ยงั ไม่ได้ผำ่ นกำรทดสอบ แต่ควรจะเป็ นคนที่ได้เรี ยนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเยซู
ในทุกสถำนกำรณ์มำแล้ว (1 ทิโมธี 3: 6 และ 5:22 และทิตสั 1:5-9)
ผู้นาจะรู้จักและติดตามพระเยซู คริสต์ อย่ างใกล้ ชิดยิง่ ขึน้ ได้ อย่ างไร?
ผูน้ ำจะต้องศึกษำพระคัมภีร์เป็ นประจำ จนติดเป็ นนิสัย (โคโลสี 3:16, 2 ทิโมธี 3:10-17) ผูน้ ำ
กลุ่มเซลล์จะต้องมีควำมขยันขันแข็งในกำรศึกษำพระวจนะของพระเจ้ำ เมื่อเขำดำรงอยูใ่ นพระวจนะ
ของพระเจ้ำ ชีวติ ของเขำก็จะถูกปั้ นให้เป็ นแบบอย่ำงในควำมเชื่อและควำมประพฤติแก่ผอู ้ ื่น ซึ่ งสิ่ ง
เหล่ำนี้เป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับหน้ำที่ของเขำ ถ้ำผูน้ ำไม่สำมำรถพูดได้อย่ำงเต็มปำกว่ำ “จงปฎิบตั ิตำมอย่ำง
ข้ำพเจ้ำ เหมือนอย่ำงที่ขำ้ พเจ้ำได้ปฎิบตั ิตำมอย่ำงพระคริ สต์” (1 โคริ นธ์ 11:1) แล้วคำพูดของเขำก็จะไม่
มีควำมหมำย ไม่มีน้ ำหนักเลย องค์พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ยงิ่ ใหญ่ ผูน้ ำกลุ่มเป็ นเพียงผูด้ ูแลรักษำ
ลูกแกะของพระเยซูคริ สต์เท่ำนั้น ( 1 เปโตร 5:1-4)
ผูน้ ำจะต้องให้ควำมเป็ นกันเอง พร้อมที่จะรับฟังควำมคิดเห็น และเข้ำถึงจิตใจของผูอ้ ื่น
เพรำะว่ำกำรดำเนิ นชีวติ คริ สเตียนมิใช่เป็ นของง่ำย ผูเ้ ชื่ อใหม่ตอ้ งกำรคำแนะนำและกำรหนุนใจเมื่อเขำ
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พบกับควำมผิดหวัง แต่ผนู ้ ำจะบังคับให้ผเู ้ ชื่อใหม่เจริ ญขึ้นไม่ได้ ผูน้ ำมีหน้ำที่แต่เพียงสนับสนุนและให้
กำลังใจ
เมื่อถึงเวลำที่เหมำะสม สมำชิกจะแสดงควำมสำมำรถให้เป็ นที่ประจักษ์แก่ผนู ้ ำ ผูน้ ำพึงรู ้วำ่ ถึง
เวลำแล้วที่ควรจะมอบควำมรับผิดชอบให้แก่สมำชิก
โดยหนุนใจสมำชิกทุกคนให้เล็งเห็นถึง
ควำมสำมำรถที่พระเจ้ำประทำนให้ เพื่อจะได้นำออกมำใช้ให้เป็ นประโยชน์แก่กนั และกัน (1 เปโตร
4:10) เมื่อผูน้ ำมอบหมำยหน้ำที่ให้แก่สมำชิกแล้ว พระเจ้ำก็จะทรงสำแดงให้รู้วำ่ มีใครบ้ำงที่จะเป็ นผูน้ ำ
ใหม่ได้ ( 2 ทิโมธี 2:2)
ผูน้ ำเป็ นผูท้ ี่ร่วมเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่น เขำมิได้ทำงำนเพื่อผูอ้ ื่นแต่ทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น ไม่วำ่ จะเป็ นกำร
วำงแผนกำร กำรดำเนินงำนหรื อกำรประเมินผล เขำจะเป็ นพี่นอ้ งในพระคริ สต์ มิใช่เจ้ำนำยที่จะสัง่ งำน
(2 โคริ นธ์ 4: 5)
ผู้นาควรเป็ นผู้หญิงหรื อผู้ชาย?
ถ้ำเป็ นไปได้ควรจะเป็ นผูช้ ำย แต่ผหู ้ ญิงที่มีควำมเจริ ญทำงฝ่ ำยจิตวิญญำณ จะเป็ นผูน้ ำได้ดีกว่ำ
ผูช้ ำยที่ดอ้ ยทำงฝ่ ำยจิตวิญญำณ เรำไม่ควรปฎิเสธผูน้ ำหญิง ถ้ำเป็ นที่แน่ชดั ว่ำพระเจ้ำประทำนให้แก่เรำ
ผู้ช่วยผู้นา
ทุกกลุ่มเซลล์ควรจะมีผชู ้ ่วยผูน้ ำที่สำมำรถเข้ำทำงำนแทนเมื่อผูน้ ำขำดกำรประชุม เขำไม่จำเป็ น
จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดยทันที แต่ผนู ้ ำต้องคอยดูวำ่ สมำชิกคนใดบ้ำง ที่มีแววของกำรเป็ นผูน้ ำซึ่ ง
เป็ นพระพรที่พระเจ้ำประทำนให้ เมื่อได้รับเลือกเป็ นผูช้ ่วยผูน้ ำแล้ว เขำควรจะตั้งใจฝึ กฝนตนเอง เพื่อ
เป็ นผูน้ ำกลุ่มเซลล์รุ่นต่อไป
บำงครั้งสมำชิกในกลุ่มเซลล์ อำจจะผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผูน้ ำ เมื่อเป็ นเช่นนี้ทุกคนก็เป็ นผูช้ ่วย
ผูน้ ำได้ อย่ำงไรก็ดี กลุ่มเซลล์จะต้องยอมรับใครคนหนึ่งคนใดในพวกเขำ เป็ นผูน้ ำทำงฝ่ ำยจิตวิญญำณ
ด้วย
การฝึ กฝนผู้นา
เรำจะเรี ยนรู ้กำรเป็ นผูน้ ำก็โดยกำรเข้ำไปนำกลุ่มจริ ง ๆ ตลอดจนเรี ยนรู้จำกกำรฝึ กอบรม ทั้ง
ผูน้ ำและผูช้ ่วยผูน้ ำของแต่ละกลุ่มควรจะพบกันสัปดำห์ละครั้งเป็ นอย่ำงน้อย ใช้เวลำครั้งละประมำณ
ครึ่ งหรื อหนึ่งชัว่ โมง เพื่อเรี ยนรู ้แบ่งปั นประสบกำรณ์ซ่ ึ งกันและกัน และอธิ ษฐำนด้วยกัน สิ่ งที่แบ่งปั น
กันก็คือประสบกำรณ์ของแต่ละกลุ่มเซลล์ในสัปดำห์ที่ผำ่ นมำ
และใช้โอกำสที่พบกันนี้เรี ยนรู ้วธิ ี
กำรศึกษำพระคัมภีร์ วิธีกำรนำกลุ่ม และกำรแก้ไขปั ญหำของกันและกัน
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4. กิจกรรม
ในกำรประชุมกลุ่มเซลล์เรำทำอะไรบ้ำง?
มีกำรศึกษำพระคัมภีร์ กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และกำรอธิ ษฐำนด้วยกัน แต่ในกำรประชุม
ที่ใช้ระยะเวลำประมำณ 50 นำที เรำอำจจะทำได้เพียง 2 อย่ำง คือกำรศึกษำพระคัมภีร์หรื อแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง กับกำรอธิ ษฐำน ฉะนั้นในกำรประชุมแต่ละครั้งจะต้องจัดให้มี
กำรศึกษำพระคัมภีร์ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์สลับกันไป โดยคงกำรอธิ ษฐำนเอำไว้ทุกครั้ง
ท่ำนอำจจะแบ่งเวลำ 50 นำที ดังต่อไปนี้คือ
กำรประชุมครั้งที่ 1
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 35 นำที อธิษฐำน 15 นำที
กำรประชุมครั้งที่ 2
ศึกษำพระคัมภีร์ 40 นำที อธิษฐำน 10 นำที
กำรประชุมครั้งที่ 3
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 30 นำที อธิษฐำน 20 นำที
การศึกษาพระคัมภีร์
กำรศึกษำพระคัมภีร์ควรประกอบด้วยอะไรบ้ำง ?
โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว กลุ่มเซลล์เป็ นส่ วนหนึ่งของกำรประชุ มใหญ่ ในกรณี น้ ีกลุ่มเซลล์จะต้องรู ้วำ่
กำรศึกษำพระคัมภีร์ในกำรประชุมใหญ่เป็ นอย่ำงไร เพื่อจะสำมำรถศึกษำพระคัมภีร์ในกลุ่มเซลล์ใน
หัวข้อที่สอดคล้องกัน แทนที่จะเรี ยนอย่ำงหลับหูหลับตำ
พืน้ ฐานการศึกษาพระคัมภีร์
สิ่ งแรกก็คือ สมำชิกทุกคนจะต้องเข้ำใจอย่ำงแจ่มชัดว่ำ พระเยซูคือใคร คริ สเตียนที่แท้จริ งเป็ น
อย่ำงไร และชีวติ ใหม่คืออะไร เรำอำจจะให้สมำชิกในกลุ่มเซลล์หำหนังสื ออ่ำนเองเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ง ในหัวข้อดังกล่ำว นอกนั้นควรจะมีกำรสอนในกลุ่มเซลล์
คริ สเตียนใหม่เผชิญกับปั ญหำสำมัญบำงอย่ำง ในกำรดำเนิ นชีวติ ใหม่ของเขำ เช่นว่ำ เขำจะต่อสู ้
กับกำรทดลองอย่ำงไรนอกจำกนี้ยงั ต้องมีสิ่งที่จำเป็ นในกำรดำเนินชีวิตคริ สเตียน เช่น กำรใช้เวลำเฝ้ ำ
เดี่ยวกับพระเจ้ำ ฉะนั้นในกลุ่มเซลล์จะต้องสอนเกี่ยวกับพื้นฐำนของคริ สเตียนให้กบั สมำชิก และต้องให้
ควำมจริ งเหล่ำนี้ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจำวันได้โปรดสอบถำมหนังสื อที่น่ำสนใจจำก
ผูน้ ำกลุ่มเซลล์ของท่ำน
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ศึกษาพระคัมภีร์อย่างมีแบบแผน
กลุ่มเซลล์ส่วนใหญ่จำเป็ นต้องมีกำรศึกษำพระคัมภีร์อย่ำงมีแบบแผน พระคัมภีร์ได้สำแดงถึง
น้ ำพระทัยและพระบัญชำของพระเจ้ำที่มีต่อชีวิตของเรำ พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่ำ พระองค์ทรงมี
ควำมสัมพันธ์กบั มนุษย์ในยุคสมัยต่ำง ๆ และที่ต่ำง ๆได้อย่ำงไร ถ้ำเรำรักพระเจ้ำ เรำควรจะหิ วกระหำย
ที่จะได้ยนิ เรื่ องรำวเหล่ำนี้ มีควำมกระตือรื อร้นในกำรนำมำใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั ชีวิตประจำวัน และ
กระตือรื อร้นที่จะทำควำมเข้ำใจกับควำมหมำยที่มีต่อชีวิตของเรำ
กำรเรี ยนรู ้พระคัมภีร์เพียงบำงส่ วนทำให้เข้ำใจควำมจริ งของพระเจ้ำไม่สมบูรณ์
เรำไม่ควร
ศึกษำบทเพลงสรรเสริ ญในวันหนึ่ง แล้วข้ำมไปศึกษำคำอุปมำของพระเยซูในวันต่อไป เมื่อเรำเป็ นคริ ส
เตียนยิง่ นำนเท่ำใด เรำก็จะต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำพระวจนะของพระเจ้ำทั้งหมดมำกขึ้น
เท่ำนั้น
ถ้ำต้องกำรจะได้รับควำมสำเร็ จในกำรศึกษำพระคัมภีร์ก็จะต้องใช้เวลำในกำรศึกษำ เมื่อเรำ
เริ่ มต้นศึกษำ เรำควรเลือกพระธรรมสักเล่มหนึ่งโดยอำศัยคู่มือกำรศึกษำพระคัมภีร์ประกอบกำรศึกษำ
ด้วยก็ได้
หนังสื อทีใ่ ช้ ประกอบการศึกษา
1.“คู่มือพระคัมภีร์ใหม่”
โดย ดอน เฟล็มมิ่ง
2.“กุญแจไขพระคัมภีร์เดิม 39 ดอก”
โดย กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
3.“กุญแจไขพระคริ สธรรมใหม่ 27 ดอก”
โดย กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
4.“จดหมำยถึงคริ สตจักรโรม”
โดย เอช. เอ. ไอออนไซด์
5.“ดร.ซง ยังพูดอยู”่ (มำระโก)
โดย ดร. ซง (กองบรรณศำสตร์ โอ. เอ็ม. เอฟ.)
6.“คู่มือพระคริ สตธรรมศึกษำ”
เล่มต่ำง ๆ ของกองบรรณศำสตร์
(ดูบญั ชีรำยชื่อหนังสื อ)
หรื อท่ำนอำจจะศึกษำพระคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งโดยไม่ตอ้ งมีคู่มือก็ได้ เช่นศึกษำจำกจดหมำย
ของอำจำรย์เปำโลซึ่ งเขียนสำหรับสัง่ สอนคริ สเตียนใหม่ เป็ นต้นว่ำ หนังสื อโรมซึ่ งยำวแต่ก็เขียนไว้เป็ น
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ระเบียบเรี ยบร้อยมำก หรื อเรำอำจจะศึกษำกำลำเทียซึ่ งถือว่ำเป็ นหนังสื อโรมฉบับย่อ โคโลสี และเอเฟ
ซัสก็คล้ำยคลึงกัน ทั้งสองเล่มได้เน้นให้เรำเข้ำใจว่ำพระเจ้ำทรงกระทำอะไรเพื่อเรำบ้ำงในองค์พระเยซู
คริ สต์ หรื อจะลองศึกษำพระคัมภีร์เดิมเล่มใดเล่มหนึ่งก็ได้ เช่น ดำเนียล หรื อ เนหะมีย ์
เราเชื่ออะไร แล้วทาไมเราจึงเชื่อ
“หลักข้อเชื่อหรื อ? โอ้โฮ ปล่อยให้เป็ นหน้ำที่ของนักศำสนศำสตร์ ดีกว่ำ ผมเพิ่งเชื่ อพระเยซู
คริ สต์ ผมรู ้วำ่ พระเยซูคริ สต์เปลี่ยนชีวติ ของผม เท่ำนี้ก็เพียงพอสำหรับผมแล้ว”
กำรพูดเช่นนี้ถูกหรื อไม่ ? อัครสำวกเปโตรกล่ำวว่ำ “จงเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่ำนจะ
สำมำรถตอบทุกคนที่ถำมท่ำนว่ำท่ำนมีควำมหวังใจเช่นนี้ ดว้ ยเหตุผลประกำรใด แต่จงตอบด้วยใจสุ ภำพ
และด้วยควำมนับถือ” (1 เปโตร 3:15) ยิง่ เรำมีกำรศึกษำสู งขึ้น เรำจะต้องเผชิ ญกับปั ญหำที่สลับซับซ้อน
มำกยิง่ ขึ้นด้วย ไม่เพียงแต่ดำ้ นวิชำกำรที่เรำได้ศึกษำมำเท่ำนั้นแต่รวมทั้งปั ญหำด้ำนปรัชญำชีวติ ด้วย ใน
ชีวติ คริ สเตียนถ้ำเรำเข้ำใจหลักข้อเชื่อเรำก็สำมำรถอธิบำยปรัชญำชีวิตคริ สเตียน
และเหตุผลใน
ควำมหวังใจของเรำได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
“หลักข้อเชื่อ” เป็ นกำรรวบรวมเอำคำสอนมำจัดเป็ นหมวดหมู่ให้เป็ นระบบ และหมำยควำม
รวมไปถึงคำอรรถำธิ บำยหลักคำสอนนี้ดว้ ย
หนังสื อต่อไปนี้ จะแนะนำท่ำนถึงหลักข้อเชื่อของคริ สเตียน
1. “Basic Christianity” by John Stott อธิ บำยเกี่ยวกับควำมต้องกำรของมนุษย์ พระคริ สต์
และพระรำชกิจของพระองค์ และกำรดำเนินชีวติ คริ สเตียน
2. “หลักข้อเชื่อ” โดยกองบรรณศำสตร์ โอ.เอ็ม.เอฟ. สรุ ปหลักข้อเชื่ ออย่ำงย่อ ๆ
สำหรับคริ สเตียน
3. “พื้นฐำนควำมเชื่อของคริ สเตียน” ของกองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
4. “เริ่ มให้ถูก” หนังสื อนี้เหมำะกับกลุ่มเซลล์
หลักข้อเชื่อมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรประกำศพระกิตติคุณเมื่อเรำมำเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์
และทรำบว่ำ พระกิตติคุณเป็ นข่ำวประเสริ ฐสำหรับทุกคน เรำจะแนะนำคนอื่นให้รู้เรื่ องขององค์พระ
เยซูคริ สต์ได้อย่ำงไร? ใครจะเป็ นผูท้ ี่นำเขำมำเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์? “ควำมเชื่อเกิดขึ้นได้เพรำะกำร
ได้ยนิ และกำรได้ยนิ เกิดขึ้นได้ ก็เพรำะกำรประกำศพระคริ สต์” (โรม 11:17)
หนังสื อต่อไปนี้ จะแนะนำเกี่ยวกับกำรประกำศพระกิตติคุณ
1. “How to Give Away Your Faith” by Paul little แนะนำท่ำนถึงกำรประกำศพระกิตติ
คุณเป็ นส่ วนบุคคล
2. “Know Why You Believe” by; Paul little แปลโดย กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
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3. “อำชญำกรรมของคริ สเตียน” โดย ดร.เอ.บี. ซิมซัน (แปลโดย อ.ธีระ เจนพิริยประยูร)
แนะนำท่ำนถึงควำมรับผิดชอบของคริ สเตียนต่อกำรประกำศพระกิตติคุณ (กองคริ ส
เตียนบรรณศำสตร์)
4. “กำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์” โดย ดร.วิลเลียม ดับบลิว. ออร์ แนะนำท่ำนถึงวิธีกำร
เป็ นพยำน (กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์)
วิธีการศึกษาพระคัมภีร์
มีวธิ ี กำรนำกำรศึกษำพระคัมภีร์หลำยวิธี เช่น ท่ำนอำจจะให้สมำชิกเตรี ยมตัวโดยใช้หนังสื อ
คู่มือศึกษำพระคัมภีร์ หรื อศึกษำค้นคว้ำเบื้องหลังของเหตุกำรณ์ในพระคัมภีร์บทนั้นมำก่อนแล้วเสนอ
ต่อกลุ่มเพื่ออภิปรำยประกอบกำรศึกษำ
ท่ำนอำจจะศึกษำหลักข้อเชื่อได้หลำยวิธีดว้ ยกัน ครั้งแรกอำจให้สมำชิกพิจำรณำถึงคำถำมท้ำย
บทก็ได้ ครั้งต่อมำอำจจะให้อีก 3 คนแบ่งหน้ำที่กนั โดยคนหนึ่งอำจจะพูดถึงหลักข้อเชื่อพื้นฐำน
ประมำณ 10 นำที คนที่สองอำจค้นข้อพระธรรมที่ตรงกับหัวข้อที่ศึกษำ แล้วคนที่สำมจะกล่ำวถึงกำรนำ
ข้อพระคัมภีร์มำใช้กบั ชีวติ ประจำวันได้อย่ำงไร แน่นอน เรำต้องเลือกวิธีที่จะเกิดผลสำเร็ จมำกที่สุด
สำหรับกำรนำกำรศึกษำพระคัมภีร์ในกลุ่มของเรำ
วิธีกำรศึกษำพระคัมภีร์โดยกำรอภิปรำยและ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นมีขอ้ ที่ควรระวังหรื อ ถ้ำไม่มีใครเตรี ยมตัวมำก่อน ก็เท่ำกับกำรนำเอำควำมไม่รู้
มำให้กบั กลุ่มอภิปรำยของตน ซึ่ งเป็ นกำรเปล่ำประโยชน์
การแบ่ งปันประสบการณ์
กำรรวมกลุ่มของคริ สเตียนหมำยถึง กำรใช้ชีวติ ร่ วมกันระหว่ำงคริ สเตียน กับพระบิดำเจ้ำและ
พระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์ (1 ยอห์น 1: 3)
กำรใช้ชีวติ ร่ วมกันมีควำมหมำยรวมถึงกำรร่ วมกันทุกแง่ของชีวติ ในกลุ่มเซลล์เรำจะสำมำรถ
แก้ไขปั ญหำยุง่ ยำกของเรำทั้งปั ญหำทำงบ้ำน ทำงมหำวิทยำลัย หรื อโรงเรี ยน และแม้แต่ปัญหำกำรเงิน
นอกจำกนี้ เรำแบ่งปั นกันในสิ่ งที่หนุนใจกันด้วย เช่น พระเจ้ำได้ตรัสสอนเรำอะไรในตอนเฝ้ ำเดี่ยวบ้ำง
แนะนำหนังสื อที่มีประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณ หรื อประสบกำรณ์ที่น่ำประทับใจในกำร
เป็ นพยำน
กำรเปิ ดเผยอย่ำงจริ งใจนี้ มิใช่สิ่งที่ทำได้ง่ำย ๆ เพรำะเรำไม่แน่ใจว่ำเมื่อคนอื่นรู ้จกั เรำจริ ง ๆ
แล้ว เขำยังจะยอมรับเรำอีกหรื อไม่ เรำจึงมักจะป้ องกันตัวเอง โดยกำรสวมหน้ำกำกเข้ำหำกัน
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พระเจ้ำทรงยอมรับเรำในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำ พระองค์ทรงทรำบทุกสิ่ งทุกอย่ำงเกี่ยวกับตัวเรำ
แล้วทำไมเรำยังสวมหน้ำกำกอยูอ่ ีก โดยควำมรักของพระเจ้ำผูส้ ถิตอยูภ่ ำยในเรำ เรำจึงมีควำมจริ งใจต่อ
กันได้ และนี่เองที่ทำให้กำรรวมกลุ่มของคริ สเตียนเป็ นสิ่ งที่ยอดเยีย่ ม
เมื่อเรำแบ่งปั นประสบกำรณ์ดว้ ยควำมจริ งใจมำกยิง่ ขึ้นเรำก็จะพบจุดอ่อนของแต่ละคน ซึ่ งยัง
ไม่ดีตำมควำมคำดหวังไว้หรื อดีเท่ำที่เรำต้องกำร เรำอำจจะถูกล่อลวงให้ทอดทิ้งเพื่อนในกลุ่ม แต่พระ
คัมภีร์ได้สั่งให้เรำสำรภำพผิดต่อกันและกัน (โคโลสี 3: 13, ยำกอบ 5:12) กำรที่พระเจ้ำทรงยอมรับเรำ
จะช่วยให้เรำยอมรับผูอ้ ื่นเช่นกัน
กำรแบ่งปั นประสบกำรณ์หมำยถึง กำรให้กำลังใจ กำรหนุนใจ และกำรแก้ไขในควำมอ่อนแอ
ของแต่ละคน ไม่มีผใู ้ ดที่ดีพร้อมทุกอย่ำง แม้แต่ผทู ้ ี่เข้มแข็งที่สุดยังมีจุดอ่อนที่เป็ นข้อบกพร่ องได้ ดังนั้น
เพื่อนคริ สเตียนจึงมีควำมจำเป็ นต่อเรำมำกกว่ำที่เรำคิดเสี ยอีก
กำรใช้ชีวติ ร่ วมกัน มิได้ถูกจำกัดเพียงกำรพบปะกันอำทิตย์ละครั้งในกลุ่มเซลล์เท่ำนั้น ถ้ำเรำมี
ควำมสนใจซึ่ งกันและกัน เรำจะใช้เวลำในกำรทำควำมคุน้ เคยกับสมำชิกในทุก ๆ ด้ำนในวันอื่น ๆ ด้วย
เพื่อว่ำเรำจะได้รู้จกั กันและกันอย่ำงแท้จริ ง
ในประวัติศำสตร์ ของคริ สตจักรเริ่ มแรก
คริ สเตียนได้ถือว่ำสิ่ งของทั้งหมดที่มีอยูเ่ ป็ นของ
ส่ วนรวม ไม่มีใครอ้ำงว่ำสิ่ งของที่ตนมีอยูเ่ ป็ นของตน (กิจกำร 4: 32) ในปั จจุบนั ถ้ำมีสมำชิกในกลุ่ม
เซลล์มีควำมขัดสนในด้ำนกำรเงิน หรื อด้ำนอำหำรประจำวัน สมำชิกเพียงแต่พดู ว่ำ “เชิญไปเป็ นสุ ขเถิด
ขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิด” (ยำกอบ 2:13-17) เท่ำนั้นหรื อ? กำรแบ่งปั นกันไม่ได้หมำยแต่เพียงคำพูด
เท่ำนั้น แต่จะต้องปฎิบตั ิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแก้ปัญหำนั้น ๆ
ควำมรัก ควำมห่วงใย ควำมสัตย์ซื่อ และกำรพึ่งพำอำศัยซึ่ งกันและกันจะเกิดขึ้นได้ โดยอำศัย
ฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำเท่ำนั้น ถ้ำในกลุ่มเซลล์ยงั ไม่มีคุณลักษณะเหล่ำนี้ สมำชิกจะต้องร่ วมกัน
อธิ ษฐำนทูลขอจำกพระเจ้ำ เพื่อเขำจะได้เจริ ญขึ้นตำมวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
การอธิษฐาน
กำรอธิ ษฐำนของกลุ่มเซลล์ เป็ นไปเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 2 ประกำร
ประกำรแรก อธิ ษฐำนเพื่อเรื่ องทัว่ ไปเช่นเรื่ องเกี่ยวกับสำมัคคีธรรมของคริ สเตียนทัว่ ไป กำร
ฟื้ นฟูในที่ต่ำง ๆ เรำสำมำรถกำหนดเรื่ องที่จะอธิ ษฐำนเหล่ำนี้ข้ ึนก่อนมีกำรประชุม
ประกำรที่สอง เมื่อสมำชิกในกลุ่มเซลล์ได้แบ่งปั นประสบกำรณ์กนั มักจะมีเรื่ องซึ่ งเกี่ยวกับ
ปั ญหำที่มำจำกประสบกำรณ์ส่วนตัวเสนอขึ้นมำร่ วมกันอธิ ษฐำน เมื่อกำรสอนมีควำมหมำยต่อชีวิตของ
เรำ และมีกำรแบ่งปั นประสบกำรณ์แบบส่ วนตัวกันมำกขึ้น เรำก็จะอธิ ษฐำนในเรื่ องต่ำง ๆ อย่ำง
เฉพำะเจำะจงมำกขึ้นเป็ นเงำตำมตัว
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กำรอธิษฐำนเผือ่ เรื่ องเฉพำะเจำะจง จะช่วยให้เรำเกิดควำมเชื่อมำกยิง่ ขึ้น เช่นกำรอธิษฐำนเผื่อ
เพื่อนที่ไม่ใช่เป็ นคริ สเตียน โดยออกชื่อเฉพำะบุคคล ก็เท่ำกับเรำได้ผกู มัดตัวเรำที่จะทำอะไรบำงอย่ำง
เผือ่ กำรกลับใจใหม่ของเขำ เมื่อเรำขอบคุณพระเจ้ำในคำมัน่ สัญญำที่จะตอบคำอธิ ษฐำน แสดงว่ำเรำ
กำลังรอคอยกำรช่วยเหลือด้วยควำมหวัง ท่ำนจะมีควำมเชื่อเข้มแข็งยิง่ ขึ้น เมื่อท่ำนได้จดรำยกำร
อธิษฐำนลงในสมุดบันทึกของท่ำนแล้วได้รับคำตอบจำกพระเจ้ำอย่ำงน่ำอัศจรรย์
กลุ่มเซลล์จะต้องมีท้ งั กำรอธิ ษฐำนสำหรับเรื่ องทัว่ ๆ ไปและเรื่ องที่เฉพำะเจำะจง
เราควรอธิษฐานอย่างไร
กำรอธิ ษฐำน คือกำรนำเรื่ องของเรำเสนอต่อพระบิดำที่รักของเรำ ไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ องที่เป็ นปั ญหำ
หรื อเรื่ องที่ตอ้ งกำรควำมช่วยเหลือ เรำสำมำรถทำได้โดยวิธีกำรง่ำย ๆ และไม่ตอ้ งเป็ นห่วงถึงวิธีกำร สิ่ ง
สำคัญ คือ ต้องมีควำมจริ งใจในสิ่ งที่เรำทูลต่อพระเจ้ำ
ผูน้ ำที่มีควำมสำมำรถ จะสำมำรถนำสมำชิ กในกลุ่มเซลล์ให้อธิ ษฐำนอย่ำงเป็ นกันเองและสัตย์
ซื่อ บำงครั้งเขำจะเสนอวิธีกำรอธิ ษฐำนให้แก่กลุ่มเซลล์ดว้ ย ดังตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี้ คือ
1. กำรอธิ ษฐำนแบบสนทนำ คล้ำยกับลูกสนทนำกับคุณพ่อของเขำ โดยคุณพ่อนัง่ อยู่
ท่ำมกลำงพวกลูก ๆ และพวกลูก ๆ ก็ผลัดกันคุยกับคุณพ่อของเขำ เริ่ มด้วยกำรคุยเรื่ อง
หนึ่งเสร็ จแล้วจึงคุยเรื่ องใหม่ต่อไป กำรอธิ ษฐำนแบบนี้เป็ นกำรอธิ ษฐำนอย่ำงสั้น ๆ
และไม่มีแบบแผน กำรผลัดเปลี่ยนกันในกำรอธิ ษฐำนเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ ว (คล้ำยกับว่ำ
กำลังสนทนำ) และทุก ๆ คนสำมำรถอธิ ษฐำนได้หลำย ๆครั้ง จนคนสุ ดท้ำยจะปิ ดกำร
อธิ ษฐำนด้วยคำว่ำ “อำเมน”
2. กำรอธิษฐำนแบบเป็ นวงกลม คือสมำชิกทุกคนจะอธิษฐำนโดยเรี ยงไปเป็ นวงกลม จะ
วนจำกซ้ำยไปขวำ หรื อขวำมำซ้ำยก็ได้
3. สมำชิกทุกคนอำจจะได้รับหัวข้อในกำรอธิษฐำนในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพำะ หรื อ
อำจจะให้อำสำสมัครว่ำใครจะอธิ ษฐำนเผื่อเรื่ องใด
4. เมื่อสมำชิกได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กนั แล้ว ผูน้ ำก็อำจจะเสนอเรื่ องที่สมำชิกขอให้
อธิ ษฐำนเผื่อ ต่อจำกนั้นสมำชิกในกลุ่มก็จะอธิษฐำนเผือ่ เรื่ องที่เป็ นปัญหำของตนและ
ของผูอ้ ื่น และให้มีผอู ้ ธิ ษฐำนปิ ดด้วยเมื่อสมควรแก่เวลำ
5. ถ้ำหัวข้อในกำรอธิ ษฐำน เป็ นเรื่ องส่ วนตัวของสมำชิกแต่ละคนในกลุ่มเซลล์ สมำชิก
อำจจะอธิ ษฐำนเผื่อเพื่อนของตนที่นงั่ อยูถ่ ดั ไปก็ได้ เป็ นกำรแลกเปลี่ยนกัน เพื่อกำร
สำมัคคีธรรม
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6. ในกำรประชุมเพื่อสรรเสริ ญ และขอบคุณพระเจ้ำเวลำนั้นเรำไม่ควรจะทูลขอสิ่ งใดจำก
พระเจ้ำ แต่เรำจะนมัสกำรพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ ในสิ่ งที่พระองค์ได้ทำ
เพื่อเรำซึ่ งเป็ นกำรถวำยเกียรติยศแด่พระองค์
เรำอำจจะอ่ำนพระธรรมบทเพลง
สรรเสริ ญบทที่ 103 หรื อพระธรรมวิวรณ์บทที่ 4 และ 5 ในระหว่ำงกำรประชุมก็ได้
ไม่วำ่ เรำจะใช้วธิ ี กำรใดก็ตำม เรำควรจะมีกำรอ่ำนเรื่ องเกี่ยวกับกำรอธิ ษฐำน เช่น พระธรรม
โคโลสี 1:9, 10 หรื อ กิจกำร 4:23-31 หรื อบำงครั้งอำจจะร้องเพลงสั้น ๆ
กิจกรรมพิเศษ
นอกจำกกำรประชุมทุกอำทิตย์แล้ว ยังมีอีกหลำยสิ่ งที่กลุ่มเซลล์จะทำได้อีก ต่อไปนี้เป็ น
ข้อเสนอสำหรับนำไปใช้ในกลุ่มเซลล์ เช่น
1. คริ สเตียนใหม่ควรจะมีคู่อธิ ษฐำนที่เป็ นคริ สเตียนที่เข้มแข็งแล้ว เพรำะคริ สเตียนใหม่
สำมำรถเรี ยนรู ้ชีวติ คริ สเตียนด้วยตนเองจำกกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กนั
คู่
อธิ ษฐำนทั้งสองควรจะมำจำกสมำชิกในกลุ่มเซลล์เดียวกัน และควรร่ วมกันกระทำใน
สิ่ งที่สอดคล้องกับรำยกำรของกลุ่มเซลล์
2. ทำกำรประกำศแบบจู่โจม ซึ่ งอำจจะทำร่ วมกับกลุ่มเซลล์อื่น ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ก่อน
มีกำรประชุมใหญ่ และในกำรประกำศจะต้องจัดเตรี ยมใบปลิวที่ดีเพื่อแจกจ่ำยให้กบั
คนที่เรำได้ไปพูดด้วย
3. กำรประกำศพระกิตติคุณ กับคนในหอพักเดียวกันจะเกิดผลดีโดยกำรจัดประชุมพิเศษ
มีกำรบรรยำยเรื่ องง่ำย ๆ และเพลงพิเศษที่ผอู ้ ื่นชอบฟัง ติดตำมด้วยกลุ่มอภิปรำย
ประจำสัปดำห์ จะเป็ นกี่กลุ่มก็ได้ แล้วแต่ควำมสนใจของเพื่อนในหอพักของเรำ
4. จำหน่ำยหนังสื อคริ สเตียนในสถำบันกำรศึกษำ เช่น พระคัมภีร์ หรื อหนังสื อเกี่ยวกับ
หลักควำมเชื่อของคริ สเตียนกลุ่มเซลล์อำจจะทำงำนนี้ร่วมกับกลุ่มอื่น หรื อจะทำกลุ่ม
เดียวก็ได้
5. กลุ่มเซลล์อำจจะเลือกทำกำรค้นคว้ำปั ญหำที่สำคัญ ๆ เช่น พระกิตติคุณเกี่ยวข้องกับ
ชำตินิยมอย่ำงไร? ผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียนสนใจปั ญหำอะไรบ้ำง สงสัย และไม่ชอบใจ
ปัญหำใดบ้ำง?
6. ใช้เวลำแต่งเพลงร่ วมกัน
7. เขียนบทบรรณำธิ กำร หรื อข่ำวควำมเคลื่อนไหวลงในหนังสื อข่ำวของกลุ่มเซลล์หรื อ
วำรสำรคริ สเตียน หรื อเขียนจดหมำยถึงบรรณธิกำรหนังสื อพิมพ์ในมหำวิทยำลัย หรื อ
หนังสื อพิมพ์รำยวัน แสดงควำมคิดเห็นในแง่ของคริ สเตียนที่มีต่อสังคมนั้น ๆ
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8. กลุ่มเซลล์อำจจะจัดรำยกำรวิทยุ เพื่อนักศึกษำเป็ นประจำสัปดำห์ ซึ่ งโครงกำรนี้
จำเป็ นต้องใช้ผรู ้ ่ วมงำนหลำยฝ่ ำยจึงจะเป็ นผลสำเร็ จได้
เช่นติดต่อกับสื่ อมวลชน
แบ๊บติสต์ หรื อ เอฟ.อี.บี.ซี . ก็ได้
9. ไปเยีย่ มเยียนแหล่งสลัมหรื อสถำนเลี้ยงเด็กกำพร้ำหรื อสถำนสงเครำะห์คนชรำ
เพื่อที่จะรู้ถึงควำมต้องกำรของเขำ และจะให้ควำมช่วยเหลือแก่เขำได้อย่ำงไร
10. กำรรวมกันของสมชิกในกลุ่มเซลล์เพื่อสนองควำมต้องกำรของเพื่อน ๆ ในด้ำนควำม
รัก ควำมอบอุ่นแบบครอบครัวเช่น ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังป่ วยในโรงพยำบำลโดยกำร
ให้เลือดหรื อช่วยเหลือเพื่อนที่เพิ่งสู ญเสี ยญำติพี่นอ้ งโดยกระทันหัน ฯลฯ
11. กำรพักผ่อนร่ วมกัน เช่น กำรรับประทำนอำหำรร่ วมกัน กำรไปเที่ยวด้วยกัน กำรฟัง
เพลงหรื อร้องเพลงที่บำ้ นเพื่อน เป็ นต้น
12. ช่วยเหลือและให้กำลังใจกลุ่มคริ สเตียนที่มีปัญหำโดยกำรช่วยเป็ นพยำนใน
มหำวิทยำลัย ช่วยนำกำรศึกษำพระคัมภีร์และอธิ ษฐำนเผื่อ เป็ นต้น
การวางโครงการ
ใครจะเป็ นผูว้ ำงโครงกำรในกลุ่มเซลล์ ? ควรจะวำงโครงกำรเมื่อใด ? ควรจะวำงโครงกำรไว้
มำกน้อยเพียงไร?
สมำชิกทุกคนในกลุ่มเซลล์ควรมีส่วนร่ วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นและเลือกโปรแกรมด้วยกัน
โดยผูน้ ำจะต้องช่วยกลุ่มในกำรวำงแผน เพื่อสนองควำมจำเป็ นเฉพำะหน้ำ และควำมจำเป็ นระยะยำว
ให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนั้นผูน้ ำยังต้องชี้ให้สมำชิกในกลุ่มของตน เห็นถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงสิ่ งที่เป็ นควำมจำเป็ นอันแท้จริ ง ตำมหลักพระคัมภีร์ กับควำมรู ้สึกอันเกิดจำกอุปทำนของเรำว่ำ
เป็ นควำมจำเป็ น
จะต้องมีกำรสอนอย่ำงเป็ นระบบ เพื่อที่จะให้มีส่วนสัมพันธ์กนั ไปตลอดแต่ละสัปดำห์ แต่
ขณะเดียวกัน เรำไม่ตอ้ งกำรรำยกำรตำยตัว ซึ่ งทำให้เรำไม่สำมำรถพูดถึงปั ญหำอื่นที่อำจจะเกิดขึ้น แต่
อยูน่ อกรำยกำรของเรำ
ฉะนั้น ผูน้ ำอำจจะเสนอรำยกำรของ 4 อำทิตย์แรกเพื่อให้สมำชิกได้เข้ำใจถึงกำรดำเนิ นงำนของ
กลุ่มเซลล์ แล้วกลุ่มเซลล์ก็จะประเมินผลของรำยกำรที่ได้จดั ผ่ำนไปว่ำเป็ นอย่ำงไรเสนอแนะสิ่ งที่ตน
ต้องกำร และร่ วมกันวำงแผนสำหรับ 4 อำทิตย์ต่อไปข้ำงหน้ำ โครงกำรเหล่ำนี้ควรจะสัมพันธ์กบั ที่
ประชุมใหญ่กำรวำงโครงกำรไม่ควรใช้เวลำของกำรประชุ มกลุ่มเซลล์ แต่ควรจะใช้เวลำต่ำงหำก
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5. โปรแกรมสาหรับ 4 สั ปดาห์
เมื่อท่ำนเริ่ มตั้งกลุ่มเซลล์ใหม่ ท่ำนอำจจะใช้วธิ ี กำรจัดรำยกำรประชุมกลุ่มเซลล์ดงั นี้
สั ปดาห์ ที่ 1 หัวข้อ “เรำเป็ นใคร?”
กล่าวนา: ผูน้ ำควรจะแนะนำหัวข้อแนวทำงดำเนินงำนของกลุ่มเซลล์โดยกำรอ่ำนกิจกำร 2:4147 และอธิบำยข้อที่ 42 เป็ นพิเศษ อำจจะใช้เวลำนำนประมำณ 5 นำทีก็ได้
แบ่ งปันประสบการณ์ : ผูน้ ำจะให้สมำชิกแต่ละคนแนะนำตัวเป็ นเวลำ 4-5 นำที โดยบอกชื่อ ชื่อ
เล่น อำยุ วิชำที่ศึกษำ ชั้นปี ภูมิลำเนำ มีพี่นอ้ งกี่คน เป็ นต้น อำจจะให้แต่ละคนเล่ำประสบกำรณ์กำรมำ
เป็ นคริ สเตียน และอำจจะเปิ ดโอกำสให้ถำมบ้ำงก็ได้ ในกลุ่มที่มีสมำชิก 5-6 คน ข้อนี้ จะใช้เวลำ
ประมำณ 25-30 นำที
การอธิษฐาน: ในวันแรกจะอธิ ษฐำนเผื่อกันและกัน และอธิ ษฐำนเผื่อกำรอยูร่ ่ วมกันของกลุ่ม
เซลล์ ใช้เวลำประมำณ 10 นำที
การบ้ าน: ผูน้ ำกลุ่มอำจจะให้สมำชิกแสดงควำมเห็นว่ำจะติดตำมรำยกำรของกลุ่มเซลล์ต่อไป
ใน 3 อำทิตย์ขำ้ งหน้ำหรื อไม่แล้วขอให้สมำชิกศึกษำข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ มำก่อนกำรประชุมครั้งต่อไป
คือ ยอห์น 1:1-18, ฟี ลิปปี 2:6-11: โคโลสี 1:15-20, ฮีบรู 1:1-14
สั ปดาห์ ที่ 2 หัวข้อ “พระเยซูคริ สต์ คือผูใ้ ด?”
กล่าวนา: ผูน้ ำเสนอควำมคิดเห็นให้สมำชิกในกลุ่มอภิปรำยกันว่ำ พระเยซูคริ สต์คือผูใ้ ด? แล้ว
ผูน้ ำชี้ให้เห็นว่ำพระะเยซูที่แท้จริ งที่เรำรู ้จกั นั้นคือ พระเยซูของคริ สเตียนในสมัยแรกเริ่ ม ผูซ้ ่ ึ งได้เขียน
พระคริ สตธรรมใหม่ข้ ึน ใช้เวลำประมำณ 5 นำที
การสอน: ผูน้ ำจะนำกำรศึกษำพระคัมภีร์ ฮีบรู 1:1-14 หรื ออำจจะเชิญคนมำอธิบำยหรื ออภิปรำย
ก็ได้ ใช้เวลำประมำณ 35-40 นำที
การอธิษฐาน: ขอบคุณพระเจ้ำที่โปรดประทำนพระเยซูคริ สต์ให้แก่เรำ และสิ่ งที่พระองค์ได้
กระทำเพื่อเรำ ใช้เวลำ 5-10 นำที
การบ้ าน: อ่ำน 1 ยอห์น 1:3, 4:7, ยำกอบ 5:15, กำลำเทีย 6:8 และหนังสื อ “เริ่ มให้ถูก” บทที่ 4
สั ปดาห์ ที่ 3 หัวข้อ “กำรใช้ชีวติ ร่ วมกัน”
กล่าวนา: ผูน้ ำทบทวนหลักกำรในพระคัมภีร์ที่กล่ำวถึงสัมคมคริ สเตียนว่ำ เป็ นสังคมที่มีสิทธิ
พิเศษและจำเป็ นสำหรับมนุษย์เรำ (ใช้เวลำประมำณ 5 นำที)
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แลกเปลีย่ นประสบการณ์ : ผูน้ ำอำจจะให้สมำชิกแต่ละคนใช้เวลำ 2-5 นำที เล่ำถึงปั ญหำที่เขำ
กำลังเผชิญอยูแ่ ต่ผทู ้ ี่ยงั ไม่มีอะไรที่จะเล่ำก็ไม่ตอ้ งให้กล่ำวอะไร ผูน้ ำจะต้องบันทึกเรื่ องที่สมำชิกเสนอ
เพื่อจะได้จดั รำยกำรในสัปดำห์ต่อ ๆ ไปให้ตรงกับควำมต้องกำรของสมำชิก (ใช้เวลำประมำณ 25 นำที)
การอธิษฐาน : อธิ ษฐำนเผื่อกันและกัน ใช้เวลำ 15 นำที
การบ้ าน: อ่ำนหนังสื อ “วิธีอธิ ษฐำนให้สัมฤทธิ์ ผล” และหนังสื อ “เริ่ มให้ถูก” บทที่ 2,3 เรื่ อง
กำรอธิษฐำนและกำรศึกษำพระคัมภีร์
สั ปดาห์ ที่ 4 หัวข้อ “การเฝ้ าเดี่ยว”
การสอน : ผูน้ ำหรื อสมำชิกคนใดคนหนึ่งพูดเกี่ยวกับควำมหมำยของกำรเฝ้ ำเดี่ยวคืออะไร
ทำไมเรำจึงต้องทำ และจะทำอย่ำงไร ใช้เวลำประมำณ 10 นำที แล้วให้สมำชิกในกลุ่มเซลล์อภิปรำยถึง
ปั ญหำและวิธีกำรแก้ไข ผูน้ ำจะปิ ดกำรสอนด้วยกำรขอให้สมำชิกคนหนึ่ง เล่ำถึงสิ่ งที่พระเจ้ำทรงสำแดง
จำกกำรเฝ้ ำเดี่ยวในตอนเช้ำวันนั้น ใช้เวลำประมำณ 20 นำที
การอธิษฐาน: ให้ขอบพระคุณพระเจ้ำที่พระองค์ทรงสอนเรำในวันนี้ อธิ ษฐำนเผื่อกำรประชุม
ใหญ่ของกลุ่มนิสิตนักศึกษำคริ สเตียน และสิ่ งที่เรำอยำกให้อธิ ษฐำนเผื่อเป็ นพิเศษใช้เวลำประมำณ 20
นำที
จำกนี้สมำชิกในกลุ่มพอจะทรำบถึงวิธีกำรจัดได้บำ้ ง
จะขอแนะนำข้ำมไปถึงตอนที่สมำชิก
เติบโตขึ้นแล้ว ในรำวสัปดำห์ที่ 10
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6. โปรแกรมสาหรับกลุ่มเซลล์ที่เจริญเติบโตขึน้ แล้ว
กลุ่มเซลล์ที่เจริ ญเติบโตขึ้นควรจะจัดกำรประชุมดังนี้
สั ปดาห์ ที่ 10 หัวข้อ “ลักษณะควำมเป็ นพระเจ้ำของพระเยซูคริ สต์”
กล่าวนา: มีกลุ่มบุคคลหลำยพวกหลำยหมู่ที่เรี ยกตนเองว่ำคริ สเตียน แต่ปฎิเสธควำมเป็ นพระ
เจ้ำขององค์พระเยซูคริ สต์ วันนี้ให้เรำมำศึกษำอย่ำงละเอียดว่ำ พระคัมภีร์ได้อธิ บำยเกี่ยวกับกำรที่พระ
เยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ำผูเ้ ที่ยงแท้อย่ำงไร
การสอน: สมำชิกทุกคนควรจะอ่ำนหนังสื อเรื่ อง “พระคัมภีร์กบั คริ สเตียน” หรื อ “Basic
Christianity” ของ John Stott
การอธิษฐาน: ขอบคุณพระเจ้ำสำหรับควำมจริ งที่พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ำที่มำบังเกิดเป็ น
มนุษย์ และอธิ ษฐำนเผือ่ เพื่อนที่เป็ นคริ สเตียนแต่มีควำมเชื่อในคำสอนนี้ผดิ ไป เช่น คณะพยำนพระเยโฮ
วำห์ คณะมอร์ มอน คณะเซเว่นเดย์เอดเวนทิสต์
สั ปดาห์ ที่ 11 หัวข้อ “กำรฝึ กฝนในกำรประกำศเป็ นส่ วนบุคคล”
กล่าวนา: สมำชิกทั้งหลำยคงต้องกำรประกำศพระกิตติคุณ แต่เรำก็ตอ้ งรับว่ำกำรประกำศของ
เรำไม่มีประสิ ทธิ ภำพเท่ำที่ควร วันนี้เรำจะศึกษำกันเกี่ยวกับเรื่ องที่วำ่ จะประกำศพระกิตติคุณให้เกิด
ผลได้อย่ำงไร
การสอน: สมำชิกทุกคนอ่ำนเรื่ อง “คู่มือกำรเยีย่ มเยียนและกำรเป็ นพยำนส่ วนตัว” หรื อหนังสื อ
“พระเยซูคริ สต์สำหรับประเทศไทย” โดย อำจำรย์พอล มำนีคมั ของ กองคริ สเตียนศึกษำ “กำรเป็ น
พยำนเพื่อพระคริ สต์” โดย วิลเลียม ดับบลิว. ออร์ ของ กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
การอธิษฐาน: สำรภำพถึงควำมล้มเหลวในกำรเป็ นพยำนส่ วนบุคคลและทูลต่อพระเจ้ำถึงควำม
อ่อนแอของเรำอย่ำงเจำะจง ขอประทำนกำลังเข้มแข็งให้แก่เรำ และอธิ ษฐำนเผื่อเพื่อนและญำติมิตรที่ไม่
เป็ นคริ สเตียน โดยออกชื่อของเขำด้วย
สั ปดาห์ ที่ 12 หัวข้อ “ปัญหำยำก”
กล่าวนา: พวกเรำบำงคนรู ้สึกเบื่อ ไม่อยำกจะเป็ นพยำน เพรำะถูกเพื่อนถำมคำถำมที่ยำก จนไม่
สำมำรถที่จะตอบได้ในวันนี้ เรำจะอภิปรำยคำถำมยำก ๆ เหล่ำนี้สักคำถำมหนึ่ง เป็ นกำรฝึ กตัวของเรำให้
รู ้วำ่ ควรจะตอบอย่ำงไร เมื่อถูกถำมคำถำมเหล่ำนี้ (อ่ำน 1 เปโตร 3:15)
การสอน: ให้ทุกคนอ่ำน “คริ สเตียนกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม” ล่วงหน้ำ และผูน้ ำตั้งคำถำม
ให้กบั สมำชิกในกลุ่มอภิปรำยกันในลักษณะที่สำมำรถนำมำปฎิบตั ิได้

24

คริ สเตียนควรเข้ำไปเปลี่ยนแปลงสังคมหรื อไม่? เรำสำมำรถทำอะไรให้สังคมได้บำ้ ง ทั้งเป็ น
ส่ วนตัว เป็ นกลุ่มคริ สเตียน หรื อ ร่ วมมือกับกลุ่มสังคมสงเครำะห์อื่น ๆ
การอธิษฐาน: อธิษฐำนเผือ่ ประเทศของเรำ (1 ทิโมธี 2:1-4) และอธิษฐำนเผื่อคริ สเตียนที่จะทำ
ประโยชน์แก่คนที่ตอ้ งกำรควำมช่วยเหลือมำกยิง่ ขึ้น
สั ปดาห์ ที่ 13 หัวข้อ “กำรเป็ นสำวก”
กล่าวนา: มีผปู้ ระกำศหลำยคนได้พดู ในทำนองที่วำ่ กำรเป็ นสำวกของพระเยซูคริ สต์เป็ นสิ่ งที่
ง่ำยมำก แต่พระคัมภีร์ได้กล่ำวว่ำอย่ำงไรในเรื่ องนี้ ? กลุ่มเซลล์อำจจะเชิญอำจำรย์คนหนึ่งมำอธิ บำย ลูกำ
14: 25-33 ซึ่ งได้กล่ำวถึง “กำรเสี ยสละในกำรเป็ นสำวก”
การสอน: บรรยำยพระคัมภีร์ประมำณ 25 นำที
การอธิษฐาน: อธิ ษฐำนเผื่อตนเอง เพื่อพระเจ้ำจะได้สำแดงให้เห็นถึงข้อบกพร่ อง ในกำรขำด
กำรถวำยเกียรติยศต่อพระองค์ หรื อขำดกำรถวำยตัวต่อพระองค์

25

7. อันตราย
กำรจัดกลุ่มเซลล์นบั เป็ นวิธีใหม่สำหรับงำนประกำศในหมู่นิสิตนักศึกษำ พระเจ้ำก็ได้ทรงอวย
พระพรกำรทำงำนในวิธีกำรนี้ดว้ ย แต่ในระยะเวลำที่ผำ่ นมำ มีกลุ่มเซลล์หลำยกลุ่มที่ตกอยูใ่ นภำวะ
อันตรำยเช่นกัน เป็ นต้นว่ำ
1. กลุ่มเซลล์กลำยเป็ นกำรจับกลุ่มของคริ สเตียน ที่เป็ นกลุ่มเฉพำะของผูบ้ ริ สุทธิ์ เท่ำนั้น
สมำชิกสนใจแต่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในกลุ่ม จนลืมควำมจำเป็ นที่ตอ้ งสัมพันธ์กบั
คนอื่น ๆ ภำยนอก สิ่ งที่ร้ำยยิง่ กว่ำนั้นก็คือ พวกเขำไม่ได้ให้ควำมสนใจพวกที่มิได้
เป็ นคริ สเตียน หรื อทำให้ควำมสัมพันธ์กบั เพื่อนที่ไม่ใช่คริ สเตียนค่อย ๆ ลดน้อยลงไป
เพรำะพวกเขำพอใจแต่เพียงสังคมที่แคบของเขำเองเท่ำนั้น
2. ในทำงกลับกันกับประกำรแรก กลุ่มเซลล์อำจจะเน้นกำรประกำศมำกจนเกินไป เอำแต่
กำรประชุม และกำรประกำศจนคริ สเตียนไม่มีโอกำสได้ศึกษำพระคัมภีร์ของพระเจ้ำ
อธิษฐำน และแบ่งปั นประสบกำรณ์ซ่ ึ งกันและกัน แล้วพวกเขำก็จะไม่มีสิ่งใดจะ
ให้แก่คริ สเตียนใหม่ เพรำะพวกเขำขำดกำรเลี้ยงดูดว้ ยพระวจนะของพระเจ้ำ
3. กลุ่มเซลล์อำจเน้นในวิชำกำรจนเกินไป พวกเขำลืมไปว่ำพวกเขำเป็ นบุคคล ซึ่ งมี
ควำมรู้สึกและควำมต้องกำรทำงอำรมณ์ ปฎิกิริยำที่พวกเขำมีต่อสิ่ งต่ำง ๆ กลำยเป็ น
เรื่ องของทำงทฤษฎีและทำงวิชำกำรไปหมด ทำให้มีชีวิตอยูอ่ ย่ำงผิวเผิน
4. สมำชิกในกลุ่มเซลล์อำจถือควำมจำเป็ น และควำมต้องกำรทำงอำรมณ์ ควำมรู ้สึกของ
ตนจนเกินไป คิดถึงแต่ควำมต้องกำรของตนเองฝ่ ำยเดียว จนพวกเขำไม่ได้ศึกษำอย่ำง
ลึกซึ้ งว่ำพระคัมภีร์กล่ำวถึงเรื่ องนั้นว่ำอย่ำงไร ทำให้เขำไม่เคยมีโอกำสรู ้วำ่ พระวจนะ
ของพระเจ้ำตอบสนองควำมจำเป็ นของเขำเหล่ำนั้นอย่ำงไร
จงระมัดระวังอันตรำยเหล่ำนี้ ที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มเซลล์ของท่ำน
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8.กลุ่มเซลล์กบั ความสามัคคีธรรมทีก่ ว้ างออกไป
กลุ่มเซลล์จะมีควำมสำมัคคีธรรม ที่กว้ำงขวำงออกไปได้อย่ำงไร?
กลุ่มเซลล์เป็ นควำมสัมพันธ์แบบกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ งแสดงออกถึงควำมเจริ ญของกลุ่มคริ สเตียน
ทั้งหมดในสถำบันใด ๆ
โครงการร่ วมกัน
กิจกรรมบำงอย่ำงถ้ำทำโดยคริ สเตียนกลุ่มใหญ่จะมีประสิ ทธิ ภำพมำกกว่ำ เช่น กำรเรี ยนพระ
คัมภีร์แบบต่อเนื่อง เพื่อสอนคริ สเตียนทั้งหมดให้มีรำกฐำนที่ดีในพระวจนะของพระเจ้ำ
กำรประกำศแบบพิเศษ
ซึ่ งทำกันโดยคริ สเตียนทั้งหมดเพื่อให้พระกิตติคุณเผยแพร่ ไปทัว่
มหำวิทยำลัย มีกำรประชุมกำรอธิ ษฐำนร่ วมกัน และงำนด้ำนสังคมบำงอย่ำง ซึ่ งจะต้องกระทำร่ วมกัน
ด้วย
กำรที่ท่ำนทำงำนร่ วมกันนี้
ไม่ควรเป็ นไปเพรำะเหตุที่วำ่ กำรทำงำนร่ วมกันก่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภำพเท่ำนั้น หำกยังทำให้สมำชิกแต่ละคน สำนึกถึงควำมเกี่ยวพันธ์ฉนั ญำติพี่นอ้ งกับคริ สเตียน
คนอื่น ๆ ทัว่ ทั้งมหำวิทยำลัยอีกด้วย คริ สเตียนเริ่ มซำบซึ้ งในควำมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเจ้ำ
โดยพระเยซูคริ สต์เป็ นศูนย์รวมของผูท้ ี่เชื่ อทั้งมวล
แต่กลุ่มเซลล์เป็ น ที่ ซึ่ งคริ สเตียนควรอภิปรำยถึงรำยละเอียด และนำสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มำใช้ในชีวติ
ส่ วนตัว หลังจำกสอนพระคัมภีร์โดยกำรบรรยำย ควรจะมีกำรอภิปรำยในกลุ่มเซลล์ติดตำมไปด้วย กำร
ประกำศในที่ประชุมใหญ่จะมีผลหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภำพ ของกำรจัดกลุ่มอภิปรำยในเวลำต่อมำ
สำมัคคีธรรมในกลุ่มใหญ่จะมีควำมหมำย ก็ต่อเมื่อสมำชิกทุกคนได้มีสำมัคคีธรรมภำยในกลุ่มเซลล์
อย่ำงลึกซึ้ งเสี ยก่อน
การเจริ ญเติบโตและการแบ่ งตัวของกลุ่มเซลล์
กลุ่มเซลล์เป็ นควำมสัมพันธ์ข้ นั พื้นฐำน เมื่อกลุ่มเซลล์เจริ ญขึ้น สำมัคคีธรรมท่ำมกลำง
คริ สเตียนทั้งหมดก็เจริ ญขึ้นด้วยกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงถูกต้องตำมแบบพระคัมภีร์ก็คือ ไม่เพียงแต่บุคคล
เจริ ญขึ้นในควำมบริ สุทธิ์ เป็ นส่ วนตัวเท่ำนั้น แต่รวมถึงกำรนำข่ำวประเสริ ฐไปถึงผูท้ ี่ไม่เคยรู ้จกั มำก่อน
ด้วย ถ้ำกลุ่มเซลล์เจริ ญขึ้นทั้งสองประกำรดังกล่ำวก็หมำยควำมว่ำ กลุ่มเซลล์มีควำมแข็งแรง
จำกสิ่ งที่สมำชิกได้รับในกลุ่มเซลล์ เขำจะเรี ยนรู ้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในด้ำนควำมเชื่ อ และ
สำมำรถอธิ บำยให้เพื่อนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนเข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้งถึงควำมเชื่อของเขำ เขำจะได้รับกำรหนุน
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ใจ จำกกำรดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์ของพี่นอ้ งในกลุ่มเซลล์เขำจะเรี ยนรู ้กำรพึ่งพำอำศัยพี่นอ้ ง โดยต่ำงคน
ต่ำงก็ช่วยกันเสริ มสร้ำงซึ่ งกันและกันในของประทำนที่แต่ละคนได้รับมำ
เมื่อกลุ่มเซลล์ได้เห็นผลในกำรอธิ ษฐำน พวกคริ สเตียนใหม่ในกลุ่มเซลล์ก็จะอธิ ษฐำนเผือ่ เพื่อน
และสมำชิกในครอบครัวที่ยงั ไม่ได้รับควำมรอด อย่ำงเฉพำะเจำะจง
เมื่อสมำชิกนำผูใ้ ดมำถึงพระคริ สต์ ผูเ้ ชื่ อใหม่ก็จะถูกรับเข้ำมำในกลุ่มเซลล์ ถ้ำกลุ่มเซลล์เจริ ญ
ขึ้นเรื่ อย ๆ ก็จำเป็ นจะต้องแยกเป็ นเซลล์ใหม่ นี้เป็ นวิธีกำรของกำรแยกเซลล์
และเป็ นวิธีกำร
เจริ ญเติบโตของกลุ่มใหญ่ดว้ ย
คริสเตียนใหม่ มาจากไหน
คริ สเตียนใหม่ควรมำจำกไหน?
1. จากเพือ่ น ๆ ทีใ่ กล้ชิดกับเรา กำรประกำศโดยอำศัยควำมสัมพันธ์แบบเพื่อน ๆ เป็ นกำร
ประกำศขั้นพื้นฐำน ถ้ำเรำไม่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงจริ งจังกับเพื่อนที่ไม่เป็ นคริ สเตียน
กำรประกำศของเรำก็จะกลำยเป็ นกำรประกำศลอย ๆ ไม่เข้ำถึงคน
2. จากกลุ่มอภิปราย กลุ่มเซลล์แต่ละกลุ่มควรจัดให้มีกลุ่มอภิปรำยสำหรับเพื่อนที่ไม่
เป็ นคริ สเตียน อย่ำงน้อย 1 กลุ่ม กลุ่มอภิปรำยแบบนี้เป็ นกำรอภิปรำยเพื่อกำรประกำศ
เมื่อสมำชิกคนใดต้อนรับพระเยซูคริ สต์ เขำก็จะเป็ นสมำชิกของกลุ่มเซลล์ที่จดั ขึ้นเพื่อ
กำรสอนและสำมัคคีธรรมระหว่ำงคริ สเตียนต่อไป
3. จากการประกาศแบบจู่โจม สมำชิกในกลุ่มเซลล์มำอธิ ษฐำนร่ วมกัน แล้วแยกเป็ นคู่ ๆ
ไปพูดกับคนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนที่เรำไม่รู้จกั ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ อธิ ษฐำนขอพระเจ้ำ
เปิ ดทำงให้เรำ ให้มีโอกำสพูดเรื่ องพระเยซูคริ สต์ให้เขำฟั ง หลำยครั้งเรำจะพบว่ำ พระ
เจ้ำจะทรงนำเรำให้ไปพบกับบุคคลที่พระองค์ทรงตระเตรี ยมไว้ เพื่อรับควำมเชื่อใน
พระเยซูคริ สต์
4. จากการประชุ มประกาศพิเศษ กำรบรรยำย กำรอภิปรำย หรื อกำรวิเครำะห์ เพลงต่ำง ๆ
เรำสำมำรถจัดรำยกำรเหล่ำนี้ ร่วมกับกลุ่มเซลล์อื่น ๆ ได้
5. จากกิจการอืน่ ๆ ที่ทำร่ วมกันในกลุ่มใหญ่ เช่น กำรบรรยำยในทุกสัปดำห์ กำรจัดกำร
อบรม ค่ำยประกำศ ฯลฯ
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กลุ่มเซลล์ ควรแบ่ งตัวเมื่อไร?
กลุ่มเซลล์จะมีประสิ ทธิ ภำพมำก ถ้ำมีสมำชิกอยูร่ ะหว่ำง 3-7 คน แต่เมื่อสมำชิกใหม่เพิ่มขึ้น
เรื่ อย ๆ จำนวนสมำชิกอำจจะมำกกว่ำจำนวนดังกล่ำว เมื่อเป็ นเช่นนี้ก็จำเป็ นจะต้องแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ย่อย
กำรแบ่งตัวควรจะทำขึ้นเมื่อไร?
เรำจะต้องคิดคำนึงถึง เหตุผลหลำย ๆ ประกำรด้วยกัน
ประกำรแรกเรำต้องคำนึงถึงขนำดของกลุ่มเซลล์ เมื่อสมำชิกเพิ่มขึ้นเป็ น 10 คนแล้ว สมำชิกใน
กลุ่มเซลล์จะไม่ค่อยมีควำมสัมพันธ์เป็ นส่ วนบุคคล
กำรสอนก็เริ่ มไม่มีประสิ ทธิ ภำพกำรแบ่งปั น
ประสบกำรณ์ก็เป็ นเพียงผิวเผิน และกำรอธิ ษฐำนก็ไม่ค่อยเฉพำะเจำะจง
หลังจำกนั้นแล้วเรำก็พิจำรณำหำผูน้ ำ มีสมำชิกที่สำมำรถนำกลุ่มเซลล์ใหม่ได้หรื อเปล่ำ ? ผูช้ ่วย
ผูน้ ำอำจต้องรับภำระแบบนี้เพื่อควำมเป็ นผูน้ ำทำงฝ่ ำยจิตวิญญำณของเขำ จะได้เจริ ญเติบโตเต็มที่ แต่ถำ้
เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ ไม่มีผนู ้ ำจริ ง ๆ แล้ว ก็ควรคงเป็ นกลุ่มเซลล์ใหญ่ไว้ดีกว่ำจะแยกเป็ นเซลล์ใหม่ ทั้งที่
ยังไม่พร้อม
บำงครั้งกลุ่มเซลล์แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม และผูน้ ำคนเก่ำก็รับหน้ำที่ในกำรนำกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม เซลล์ซ่ ึ ง
อำจจะกระทำได้ แม้วำ่ เป็ นภำระที่ค่อนข้ำงหนัก
สุ ดท้ำยจึงพิจำรณำส่ วนประกอบอื่น ๆ เช่นกำรกำหนดเวลำที่แตกต่ำงกัน กำรตัดสิ นใจว่ำจะจัด
แบบกลุ่มเซลล์ผชู ้ ำยล้วนหรื อกลุ่มผูห้ ญิงล้วน หรื อแบ่งตำมควำมจำเป็ นต่ำง ๆ ของสมำชิก
เมื่อกลุ่มเซลล์เกิดกำรแบ่งตัวก็ทำให้ควำมสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่ำวขยำยกว้ำงขึ้น เพรำะว่ำ
กำรเจริ ญเติบโตของกลุ่มใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั กำรเจริ ญของกลุ่มเซลล์ กิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่มใหญ่และ
กิจกรรมต่ำง ๆ ในกลุ่มเซลล์ เป็ นส่ วนประกอบของกันและกัน เนื่องจำกกกลุ่มเซลล์เป็ นกลุ่มรำกฐำน
เพรำะฉะนั้นควำมเข้มแข็งของกลุ่มเซลล์ข้ ึนกับกิจกรรมภำยในกลุ่มเซลล์
มำกกว่ำจำนวนสมำชิกที่
มำร่ วมในกำรประชุมใหญ่
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9. กลุ่มอภิปราย
กลุ่มเซลล์จะประกำศข่ำวประเสริ ฐได้อย่ำงไร?
กำรจัดตั้งกลุ่มอภิปรำยเป็ นวิธีกำรหลัก กลุ่มอภิปรำยเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ งเรำเชิญเพื่อน ที่ไม่เป็ น
คริ สเตียนมำร่ วมด้วยโดยคริ สเตียน 2 คนจำกกลุ่มเซลล์เป็ นผูด้ ำเนินกำรอภิปรำย เพรำะฉะนั้นสมำชิก
กลุ่มเซลล์ซ่ ึ งมี 6 คน ก็สำมำรถจัดกลุ่มอภิปรำยได้ 3 กลุ่ม
เรำจะหำสมำชิกเข้ำร่ วมกลุ่มอภิปรำยได้จำกเพื่อนร่ วมชั้นเพื่อนร่ วมหอพัก หรื อบุคคลที่เรำพบ
เมื่อไปทำกำรประกำศแบบจู่โจม ในกำรประชุมเทศนำประจำสัปดำห์ หรื อจำกเพื่อนที่เรำรู ้จกั ในสโมสร
เป็ นต้น
เรำจะบอกเขำอย่ำงไรเมื่อเรำเชิญเขำมำร่ วมอภิปรำย?
1. เรำบอกเขำว่ำ กลุ่มอภิปรำยเป็ นกำรประชุมเพื่อคุยกันเรื่ องพระเยซูคริ สต์ และควำม
เกี่ยวข้องของพระองค์กบั เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เรำเผชิ ญอยูใ่ นขณะนี้
2. เรำเสนอให้มีกำรประชุมอภิปรำย เป็ นเวลำสัก 4 อำทิตย์ หลังจำกนั้นแล้วจึงค่อย
ตัดสิ นใจว่ำจะมีต่อหรื อไม่
3. เรำอธิ บำยให้เขำฟังว่ำ เรำจะทำอะไรในกำรประชุมครั้งแรก
ต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรสำหรับ 4 อำทิตย์ในกลุ่มอภิปรำย
โปรแกรม 1
อำทิตย์ที่ 1 ศึกษำพระคัมภีร์ในหัวข้อที่วำ่ “พระเยซูคือใคร?” (ฮีบรู 1: 1-4)
อำทิตย์ที่ 2 พระเยซูมีควำมสำคัญอย่ำงไรต่อนักศึกษำในปั จจุบนั ให้คริ สเตียน 2 คนเป็ นพยำน
ว่ำพระเยซูมีควำมหมำยต่อชี วติ ประจำวันของเขำอย่ำงไร ทั้งตอบคำถำมอื่น ๆ ของคนในกลุ่ม (กำรเป็ น
พยำนของแต่ละคนไม่ควรเกิน 10 นำที)
อำทิตย์ที่ 3 ศึกษำพระคัมภีร์ “เรื่ องนิโคเดโมขุนนำงยิว” (ยอห์น 3:1-21)
อำทิตย์ที่ 4 เชิ ญอำจำรย์มำบรรยำยเกี่ยวกับข่ำวประเสริ ฐและตอบคำถำม
โปรแกรม 2
อำทิตย์ที่ 1 ศึกษำพระคัมภีร์หวั ข้อ “พระเยซูคือใคร”? (ฮีบรู 1: 1-4)
อำทิตย์ที่ 2 ศึกษำพระคัมภีร์หวั ข้อ “บำปคืออะไร?” (มำระโก 7: 14-21)
อำทิตย์ที่ 3 ศึกษำพระคัมภีร์หวั ข้อ “พระเยซูทรงกระทำอะไรบ้ำง?” (โรม 4: 6-11, เอเฟซัส 2:110)
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อำทิตย์ที่ 4 ศึกษำพระคัมภีร์หวั ข้อ “เรำต้องทำอะไร?” (1 ยอห์น 5: 11-13)
โปรแกรมนี้ เสนอแนะให้ใช้ใบปลิว “คุณเคยได้ยนิ ข่ำวดีไหม?” เป็ นหัวข้อในกำรอภิปรำย
ผู้นาและสมาชิ ก
ไม่ใช่คริ สเตียนทุกคนหรื อผูน้ ำกลุ่มเซลล์ทุกคน สำมำรถเป็ นผูน้ ำกลุ่มอภิปรำยได้ ผูน้ ำกลุ่ม
อภิปรำยที่ดีที่สุดเป็ นผูท้ ี่พระเจ้ำได้ประทำนควำมสำมำรถในกำรประกำศ และแก้ไขข้อโต้แย้งของคนที่
ไม่ใช่คริ สเตียน ไม่ควรเป็ นคนที่ตอ้ งรับผิดชอบเรื่ องอื่น ๆ เพื่อเขำจะได้มีเวลำเตรี ยมกำรนำกลุ่ม
อภิปรำย
ทำงที่ดีควรจะแบ่งกลุ่มอภิปรำยเป็ นกลุ่มของผูห้ ญิงล้วนและกลุ่มของผูช้ ำยล้วน กำรอภิปรำย
เป็ นกำรอภิปรำยเรื่ องพระเยซูคริ สต์ พระองค์ตอ้ งเป็ นพลังดึงดูดควำมสนใจของคนในกลุ่มมิใช่เรำมัวแต่
เอำใจใส่ กนั และกัน
จะต้ องมีการสนองตอบ
กลุ่มอภิปรำยอำจจะกลำยเป็ นเพียงแหล่งให้ควำมรู ้มำกกว่ำกำรนำคนมำรู ้จกั กับพระเยซูคริ สต์
ได้ เพรำะฉะนั้นผูน้ ำกลุ่มจะต้องเน้นควำมจำเป็ นที่ผมู ้ ำร่ วมกลุ่มจะต้องมีกำรตัดสิ นใจตอบสนองคำ
สัญญำของพระเยซูคริ สต์ “เพรำะว่ำบัดนี้เป็ นวันแห่งควำมรอด” (2 โคริ นธ์ 6:2) ขณะเดียวกันเรำต้อง
แน่ใจว่ำคนเหล่ำนั้นเข้ำใจพระกิตติคุณแล้ว เรำจึงขอร้องให้เขำต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอด
นอกจำกกำรประชุมอภิปรำยแล้ว คริ สเตียนอื่น ๆ ที่ร่วมกลุ่มอภิปรำยก็ควรจะทำกำรประกำศ
เป็ นส่ วนบุคคล กำรประกำศส่ วนตัวและกำรประกำศโดยกลุ่มอภิปรำย จะช่วยเสริ มซึ่ งกันและกัน
คริสเตียนใหม่
หำกมีคนใหม่รับเชื่อเป็ นคริ สเตียน ก็ควรชวนเขำเข้ำร่ วมกลุ่มเซลล์ แต่กค็ วรสนับสนุนให้เขำ
อยูร่ ่ วมในกลุ่มอภิปรำยต่อไปเพรำะประกำรแรก ยังมีควำมจริ งอีกหลำยประกำรที่เขำยังต้องทรำบจำก
กลุ่มอภิปรำยซึ่ งในกลุ่มเซลล์อำจจะไม่พดู ถึง
ประกำรที่สอง จำเป็ นที่เขำจะต้องรักษำควำมสัมพันธ์กบั เพื่อนของเขำที่ไม่เป็ นคริ สเตียน
ประกำรที่สำม กลุ่มอภิปรำยจะช่วยให้เขำสำมำรถเข้ำใจ และฝึ กฝนในกำรประกำศพระกิตติคุณ
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10. สรุป
คริ สเตียนกลุ่มใหญ่ ๆ สำมำรถแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อให้มีสำมัคคีธรรมกันอย่ำงเป็ นส่ วนตัว
และเฉพำะเจำะจง ผลดีของควำมสัมพันธ์แบบนี้ ก็คือคริ สเตียนแต่ละคนจะได้รับกำรหนุนใจจำกเพื่อน
ๆ คริ สเตียนของเขำในกลุ่มเซลล์ ด้วยควำมเอำใจใส่ และห่วงใย ซึ่ งจะทำให้เขำเจริ ญขึ้นสู่ ควำมไพบูลย์
ขององค์พระเยซูคริ สต์ ในขณะเดียวกันกลุ่มเล็ก ๆ เหล่ำนี้ก็เป็ นส่ วนประกอบของกลุ่มใหญ่ออกไป และ
เป็ นส่ วนหนึ่งของคริ สตจักรสำกลหรื อผูเ้ ชื่ อทั้งหมดในโลก
เมื่อกำรจัดตั้งกลุ่มเซลล์เข้มแข็งขึ้น กำรประกำศย่อมจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพรำะกำรประกำศ
เป็ นปกติวสิ ัยของทุกคนที่รักพระเยซูคริ สตเจ้ำ ผูใ้ ดทรงตำยแทนเรำที่ไม้กำงเขน เมื่อคริ สเตียนใหม่เพิ่ม
มำกขึ้นก็มีกำรก่อตั้งกลุ่มเซลล์ใหม่ เพื่อเลี้ยงดูวญ
ิ ญำณจิตของคริ สเตียนใหม่ และเมื่อพวกเขำเจริ ญขึ้น
พวกเขำก็สำมำรถนำคนใหม่ ๆ มำเป็ นคริ สเตียนเพื่อให้กลุ่มเซลล์ขยำยตัวและแบ่งเป็ นกลุ่มเซลล์ใหม่อีก
กำรเจริ ญและขยำยตัวแบบนี้เป็ นจุดมุ่งหมำยของกลุ่มเซลล์
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