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ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมซูเม่! 
เราดีใจที่คณุอยู่ที่นี่ 
การอบรมซูเม่คือประสบการณก์ารเรียนรูใ้นชีวิตจริงแบบออนไลนท์ี่ถูกออกแบบส าหรบั
กลุ่มขนาดเล็กที่ติดตามพระเยซูเพื่อมาเรียนรูว้ิธีการเชื่อฟังพระมหาบัญชาและสรา้ง
สาวกแบบทวีคณู 
 

รูปแบบของบทเรียน 
การอบรมซูเม่ประกอบดว้ยบทเรียนพืน้ฐาน 9 บท และบทเรียนขัน้สงู 1 บท (กลุ่มของคณุ
สามารถกลับมาที่บทนี ้ด้วยกันได้หลังจากเรียนบทเรียนพื ้นฐานครบถ้วนแล้ว)                 
แต่ละบทเรียนใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง ประกอบไปดว้ย 

• ภาพและเสียงที่จะช่วยใหก้ลุ่มของคณุเขา้ใจหลกัการเบือ้งตน้ของการสรา้งสาวก
แบบทวีคณู 

• การอภิปรายเพ่ือช่วยใหส้มาชิกในกลุ่มคิดใครค่รวญสิ่งที่ไดฟั้ง 
• แบบฝึกหดัง่ายๆ เพื่อช่วยใหก้ลุ่มของคณุน าสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ปปฏิบตัิ 
• การท้าทายที่จะช่วยให้กลุ่มของคุณเรียนรู ้และเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด       
การเรียนบทเรียน 

 

การเริ่มต้นและจบบทเรียนด้วยการอธิษฐาน 
มีผูต้ิดตามพระเยซูมากมายทั่วโลกที่ไดอ้ธิษฐานเผื่อคุณและกลุ่มของคุณ และจะยงัคง
อธิษฐานเผื่อคุณต่อไปในขณะที่คุณศึกษาคู่มือ  ฉบับนี ้ขอให้กลุ่มของคุณอธิษฐาน     
ดว้ยเช่นกนั 
ก่อนเริ่มตน้แต่ละบทเรียน ขอใหมี้หนึ่งคน (หรือหลายคน) ในกลุ่มของคุณอธิษฐานขอ
พระวิญญาณบริสทุธิ์ของพระเจา้เตรียมจิตใจและ น าการใชเ้วลารว่มกนั อย่าลืมขอบคณุ
พระเจา้ส าหรบัโอกาสไดรู้จ้ักและรกัพระองคม์ากยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองคต์อ้งการเพื่อ
เราทกุคน 
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ในตอนจบของแต่ละบทเรียน คุณจะมีโอกาสอธิษฐานเป็นกลุ่มอีกครั้ง จงใชโ้อกาสนี ้    
ขอพระเจา้ช่วยคุณเขา้ใจในสิ่งที่พระองคท์รงสอน  เพื่อจะน าไปประยุกตใ์ชแ้ละแบ่งปัน
ใหก้บัผูอ่ื้นได ้อย่าลืมอธิษฐานเผื่อความจ าเป็นที่เจาะจงในกลุ่มของคณุดว้ย 
 

การอภปิรายเป็นกลุ่ม 
ในการศกึษาบทเรียนร่วมกนัในกลุ่ม คุณจะมีโอกาสไดอ้ภิปรายหลายครัง้ หากไม่ไดร้ะบุ
ไว ้การอภิปรายเป็นกลุ่มควรใชเ้วลาประมาณ 10 นาที ขอใหห้นุนใจทกุคนใหมี้ส่วนรว่ม
และแบ่งปันแง่คิดและมุมมองของพวกเขา อย่าละเลยบางอย่างที่พระเจา้อาจตอ้งการ
บอกผ่านใครบางคนในกลุ่มของคณุ 
 

ตรวจสอบกันและกัน 
ตลอดการอบรมนี ้กลุ่มของคณุจะมีโอกาสไดต้รวจสอบกนัและกนัเพ่ือดวู่า คณุก าลงัเชื่อ
ฟังและแบ่งปันสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ปอย่างไรบา้ง    อย่าขา้มส่วนส าคัญในการฝึกอบรมนีไ้ป 
แต่ขอใหร้ะวงัที่จะไม่ตดัสินผูอ่ื้น ขอพระเจา้ประทานจิตใจอนัอ่อนโยนที่จะช่วยใหผู้อ่ื้นได้
เติบโต 
 

คณุพรอ้มจะเริ่มหรือยงัครบั? ไปกนัเลย! 
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บทเรียนที ่1 
ในบทเรียนนี ้กลุ่มของคุณจะไดเ้ห็นภาพรวมของการอบรมซูเม่ ไดรู้ห้ลกัการพืน้ฐานสอง
อย่างในการสรา้งสาวกและพบกับเครื่องมือง่ายๆ สองอย่างส าหรบัการสรา้งสาวกแบบ
ทวีคณู 
 

การศึกษาพระคัมภรี ์
ในฐานะผูต้ิดตามพระเยซู เราควรอ่านพระคัมภีรเ์ป็นประจ าทุกวนั แนวทางที่ดีอนัหนึ่ง    
ก็คือการอ่านพระคมัภีรใ์หไ้ดอ้ย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 25-30 บท จดบนัทึกประจ าวนัโดยใช้
หลกัการอ่านพระคมัภีรด์า้นล่างนี ้การอ่านตามรูปแบบนีจ้ะช่วยใหค้ณุเขา้ใจ เช่ือฟังและ
แบ่งปันหรือเล่าต่อไดด้ียิ่งขึน้ 

• พระวจนะ: เขียนพระวจนะหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นที่มีความหมายเป็นพิเศษ
ส าหรบัคณุในวนันี ้

• การสงัเกต: เขียนพระวจนะที่คุณเลือกหรือเขียนประเด็นส าคญั ๆ จากพระธรรม
นัน้อีกครัง้โดยใชค้  าพดูของตวัคณุเองเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจมากยิ่งขึน้ 

• การน าไปใช:้ ใคร่ครวญว่าการมีชีวิตที่เชื่อฟังค าสั่งในพระวจนะนัน้ ๆ หมายถึง
อะไร 

• ค าอธิษฐาน: เขียนค าอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าคุณได้เรียนรูอ้ะไรบ้าง และคุณ
วางแผนที่จะเช่ือฟังอย่างไร 

• การแบ่งปัน: ถามพระเจา้ว่าพระองคอ์ยากใหคุ้ณเล่าถึงสิ่งที่คุณไดเ้รียนรู ้ หรือ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัใคร 
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ต่อไปนีค้ือตวัอย่างจริงของการอ่านพระคมัภีรต์ามหลกัการดงักล่าว 
พระวจนะ - “เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจา้ ทัง้วิถีทางของเจา้ไม่เป็น 

วิถีทางของเรา” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น “ฟ้าสวรรค์สูงกว่า
แผ่นดินโลกฉันใด  วิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจา้ และความคิดของเรา 
ก็สงูกว่าความคิดของเจา้ฉนันัน้”  อิสยาห ์55:8-9 

สงัเกต -  ในฐานะมนษุย ์ฉนัมีความจ ากดัทัง้ในสิ่งที่ฉนัรูแ้ละวิธีปฏิบตัิ แต่พระเจา้ 
ทรงไร้ข้อจ ากัดในทุกทาง พระองค์ทรงเห็นและทรงทราบ ทุกส่ิง                
และพระองคท์รงสามารถท าไดทุ้กอย่าง 

ประยกุตใ์ช ้ - เพราะพระเจ้าทรงรอบรู้ในทุกสิ่งและวิถีของพระองค์ก็ดีที่สุด ฉันจะ 
ประสบความส าเร็จในชีวิตกว่านีม้าก หากฉันติดตามพระองค์แทนที่          
จะวางใจในวิธีการของตนเอง 

อธิษฐาน - องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ลกูไม่รูว้่าจะด าเนินชีวิตที่ดีที่พระองคพ์อพระทยัและ 
ช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างไร วิธีการของลูกน าไปสู่ความผิดพลาด ความคิด
ของลูกน าไปสู่ความเจ็บปวด โปรดสอนวิถีและความคิดของพระองคใ์ห้
ลูกแทน โปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงน าลูกในการ
ติดตามพระองคด์ว้ยเถิด 

แบ่งปัน - ฉนัจะแบ่งปันพระวจนะตอนนีร้วมถึงการน าไปใชใ้หก้บัเพ่ือนที่ชื่อ สตีฟ  
เขาก าลังประสบปัญหาและตอ้งการค าแนะน าส าหรบัการตัดสินใจครัง้
ส  าคญัที่เขาเผชิญอยู่ 

 

กลุ่มทีม่ีความรับผิดชอบ 
 

กลุ่มที่มีความรบัผิดชอบไดค้ือกลุ่มที่ประกอบดว้ยคนเพศเดียวกนัสองถึงสามคน คือชาย
กับชายและหญิงกับหญิง พวกเขาจะพบกันสัปดาหล์ะหนึ่งครัง้เพื่อพูดคุยและตอบชุด
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ค าถามที่จะช่วยใหพ้วกเขาเห็นว่าสิ่งไหนด าเนินไปไดด้ว้ยดีหรือมีอะไรที่ควรไดร้บัการ
ปรับปรุงแก้ไข พวกเขาสามารถใช้โทรศัพท์คุยกันแทนได้หากไม่สามารถมาพบกัน          
ตวัต่อตวั ทกุคนในกลุ่มจะตอ้งเขา้ใจตรงกนัว่าสิ่งที่เล่าสู่กนัฟังนัน้เป็นความลบั 
 

กิจกรรม (45 นาที) - แบ่งกลุ่มสองถึงสามคนตามเพศ ใชเ้วลา 45 นาทีตอบค าถามเพ่ือ
เห็นถึงความรบัผิดชอบ รายการที่ 2 ดา้นล่างนี ้เนื่องจากนี่เป็นครัง้แรกและคณุยงัไม่เคย
รวมตวักนัมาก่อน ฉะนัน้ ใหข้า้มค าถามที่ถามถึงการอ่านพระคมัภีรค์รัง้ที่แลว้ไป ตวัเลือก
ที่ดีอีกอนัหนึ่งหลงัจากที่คณุเขา้สู่การอบรมไประยะหนึ่งแลว้คือรายการที่ 1
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ค าถามเพื่อเหน็ถึงความรับผิดชอบ – รายการที ่1 
 

อธิษฐานขอใหเ้ราทกุคนเป็นเหมือนพระเยซู 
คณุเป็นอย่างไรบา้ง? ชีวิตแห่งการอธิษฐานของคณุเป็นอย่างไร? 
คณุมีความบาปที่ตอ้งสารภาพหรือไม่? (ดา้นความสมัพนัธ,์ เพศ, การเงิน, ความหยิ่งยโส
, ความสตัยซ์ื่อ, การเชื่อฟังผูมี้อ านาจ, ฯลฯ) 
คณุไดเ้ช่ือฟังสิ่งที่พระเจา้บอกในคราวที่แลว้หรือไม่? เล่ารายละเอียดใหฟั้งหน่อย 
ในสัปดาห์ที่ผ่านไป คุณได้อธิษฐานเผื่อ “ผู้ไม่เชื่อ” ในรายชื่อความสัมพันธ์ของคุณ
หรือไม่? คณุมีโอกาสแบ่งปันกบัพวกเขาบา้งไหม?   เล่ารายละเอียดใหฟั้งหน่อย 
ในสปัดาหน์ีค้ณุไดท้่องจ าขอ้พระคมัภีรใ์หม่บา้งไหม? ท่องใหฟั้งหน่อย 
ในสปัดาหน์ีคุ้ณอ่านพระคัมภีรอ์ย่างนอ้ย 25 บทหรือไม่? พระเจา้ตรสัอะไรกับคุณผ่าน
พระวจนะบา้ง? 
คณุจะลงมือท าอะไรเกี่ยวขอ้งกบัสิ่งที่พระองคบ์อก? 
ในสปัดาหน์ี ้คณุไดเ้ขา้กลุ่ม 3/3 หรือไม่? เป็นอย่างไรบา้ง? 
ในสปัดาหน์ี ้คณุไดแ้สดงตวัอย่างหรือช่วยใครบางคนเริ่มตัง้กลุ่ม 3/3 ไหม? 
เล่าใหฟั้งหน่อย 
คณุเห็นว่ามีอะไรเป็นอปุสรรคในการที่คณุเดินกบัพระคริสตบ์า้ง? 
ในสัปดาหน์ี ้คุณไดมี้โอกาสเล่าเรื่องข่าวประเสริฐบา้งไหม? เล่ารายละเอียดใชเ้วลานี ้
ซอ้มเล่าค าพยาน 3 นาที และเล่าเรื่องข่าวประเสริฐ  
สปัดาหห์นา้คณุจะชวนใครมาเขา้กลุ่ม? ถา้กลุ่มมีสมาชิกมากกว่า 3 คน ใหแ้บ่งออกเป็น
สองกลุ่ม ปิดทา้ยดว้ยค าอธิษฐานเกี่ยวกบัสิ่งที่ไดพ้ดูคยุไป 
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ค าถามเพื่อเหน็ถึงความรับผิดชอบ – รายการที ่2 
 

สิ่งที่คุณไดรู้แ้ละเขา้ใจจากการอ่านพระคัมภีรใ์นสปัดาหท์ี่แลว้ช่วยปรบัแต่งวิธีคิดและ
วิธีการด าเนินชีวิตของคณุอย่างไรบา้ง? 
คุณไดเ้ล่าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไดเ้รียนรูใ้นสปัดาหท์ี่แลว้ใหใ้ครฟังบา้งและเขามีท่าทีในการ
รบัฟังอย่างไร?  
คณุไดเ้ห็นว่าพระเจา้ทรงท าอะไรบา้ง? 
ในสปัดาหน์ีคุ้ณไดเ้ป็นพยานชีวิตส าแดงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสตผ์่านทางค าพดู
หรือการกระท าของคณุหรือไม่?  
คุณไดเ้ห็นหรือมองภาพยั่วยุทางเพศ หรือปล่อยใหใ้จของคุณมีความคิดทางเพศที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่? 
คณุตระหนกัว่าพระเจา้ทรงเป็นเจา้ของการใชเ้งินของคณุหรือไม่?  
คณุมีความโลภในสิ่งใดหรือไม่? 
คณุไดใ้ชค้  าพดูของคณุท าใหผู้อ่ื้นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือท ารา้ยจิตใจของเขาหรือไม่? 
คณุไม่ซ่ือสตัยใ์นค าพดูและการกระท า หรือกล่าวอา้งเกินจริงหรือไม่?  
คณุมีพฤติกรรมติดสิ่งใดจนเป็นนิสยัหรือไม่ (ความเกียจครา้น หรือการไรว้ินยั)? 
คณุตกเป็นทาสของการแต่งตวั เพ่ือนฝงู งานหรือทรพัยส์ินหรือไม่? 
คณุไม่ยอมยกโทษใหใ้ครหรือไม่?  
คณุก าลงัเผชิญกบัความวิตกกงัวลอยู่หรือไม่? คณุขีบ้่นหรือขีห้งดุหงิดหรือไม่? 
คณุมีใจขอบพระคณุอยู่เสมอหรือไม่?  
คณุใหเ้กียรติ เขา้ใจ และเอือ้เฟ้ือในความสมัพนัธก์บัคนที่ส  าคญักบัคณุหรือไม่?  
คณุเผชิญกบัการทดลองในเร่ืองความคิด ค าพดู หรือการกระท าอย่างไรบา้ง 
และคณุจดัการกบัสิ่งเหล่านัน้อย่างไร?  
คณุฉวยโอกาสเพ่ือจะการรบัใชห้รือเป็นพรแก่ผูอ่ื้นอย่างไรบา้ง โดยเฉพาะกบัเพ่ือนผูเ้ช่ือ?  
คณุไดเ้ห็นค าตอบส าหรบัค าอธิษฐานที่เจาะจงหรือไม่?  
คณุอ่านพระคมัภีรส์  าหรบัสปัดาหน์ีค้รบถว้นหรือไม่?   



คู่มือซูเม ่/ หนา้ 10  

บทเรียนที ่02 
ในบทเรียนนี ้กลุ่มของคุณจะไดเ้รียนรูถ้ึงความแตกต่างระหว่างผูผ้ลิตกับผูบ้ริโภคใน
อาณาจกัรของพระเจา้ คณุจะไดรู้จ้กัและฝึกใชเ้ครื่องมือส าหรบัการทวีจ านวนสาวกอย่าง
ง่ายๆ อีกสองอย่างดว้ย 
 

วงจรการอธิษฐาน 
วงจรการอธิษฐานเป็นเครื่องมือง่ายๆ ส าหรบัการฝึกอธิษฐานดว้ยตวัของคุณเองและยงั
สามารถแนะน าใหผู้ต้ิดตามพระเจา้คนอ่ืนลองใชไ้ดด้ว้ย  วงจรการอธิษฐานนีจ้ะน าคุณ
เข้าสู่วิธีการที่พระคัมภีรส์อนเรื่องการอธิษฐาน ผ่าน 12 ขั้นตอน ขั้นตอนละ 5 นาที 
หลงัจากท าตามวงลอ้นีแ้ลว้ คุณจะไดอ้ธิษฐานถึงหนึ่งชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรรเสริญ: เริ่มตน้ชั่วโมงแห่งการอธิษฐานของคณุดว้ยการสรรเสริญพระเจา้ สรรเสริญ
พระองค์ส าหรับสิ่งที่อยู่ในใจคุณขณะนี ้สรรเสริญพระองค์ส าหรับสิ่งพิเศษหนึ่งสิ่งที่
พระองค์ทรงกระท าในชีวิตของคุณในสัปดาหท์ี่ผ่านมา สรรเสริญพระองคท์ี่ทรงดีต่อ
ครอบครวัของคณุ 

จดุเริ่ม 

ขัน้ตอนละ 
5 นาที 
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รอคอย: ใช้เวลารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า สงบนิ่ง และให้พระองค์ทรงน าความคิด     
ของคณุ 
 

สารภาพบาป: ขอพระวิญญาณบริสทุธิ์ทรงส าแดงสิ่งใด ๆ ในชีวิตของคณุที่พระเจา้อาจ
ไม่พอพระทยั ขอพระองคท์รงชีใ้หเ้ห็นทศันคติที่ไม่ถูกตอ้ง รวมทัง้การกระท าใด ๆ ที่คุณ
ยงัไม่ไดอ้ธิษฐานสารภาพบาป ใชเ้วลานีใ้นการสารภาพสิ่งนัน้ต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพื่อที่
คณุจะไดร้บัการช าระใหส้ะอาด 
 

อ่านพระวจนะ: ใช้เวลาอ่านพระธรรมสดุดี พระธรรมหมวดผู้เผยพระวจนะ และ          
ขอ้พระคมัภีรเ์ร่ืองการอธิษฐานในพนัธสญัญาใหม่ 
 

อธิษฐานขอ: ขอเพ่ือตวัของคณุเอง 
 

อธิษฐานวิงวอน: ขอเพ่ือผูอ่ื้น 
 

ภาวนาในพระวจนะ: ภาวนาในพระวจนะ มีค าอธิษฐานในพระคมัภีร ์รวมทัง้พระธรรม
สดดุีหลายบทที่เหมาะกบัการภาวนาใครค่รวญ 
 

ขอบพระคุณ:  ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าส าหรับสิ่งต่าง  ๆ ในชีวิตของคุณ 
ขอบพระคณุแทนครอบครวัและคริสตจกัรของคณุ 
 

ร้องเพลง: รอ้งบทเพลงสรรเสริญหรือเพลงนมสัการ 
 

ใคร่ครวญ: ทูลขอองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใหต้รสักบัคณุ เตรียมปากกาและกระดาษใหพ้รอ้ม
เพ่ือบนัทึกสิ่งที่พระองคจ์ะทรงตรสักบัคณุ 
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ฟัง: ใชเ้วลาในการประมวลสิ่งที่คุณไดอ่้าน สิ่งที่คณุไดอ้ธิษฐาน และค ารอ้งในบทเพลงที่
คณุรอ้ง แลว้ดวู่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงตรสัสิ่งใดกบัคณุจากสิ่งเหล่านัน้ 
 

สรรเสริญ: สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าส าหรับการได้ใช้เวลากับพระองค์ และสิ่งที่
พระองคต์รสัแก่คณุ สรรเสริญพระองคใ์นพระลกัษณะอนังดงามของพระองค ์
 

กิจกรรม (60 นาที) ใชเ้วลา 60 นาทีต่อจากนีใ้นการอธิษฐานตามวงจรการอธิษฐานไปที
ละขัน้ ก าหนดเวลาที่จะกลบัมารวมกลุ่มอีกครัง้ ใหเ้ผื่อเวลาสกั 2-3 นาทีเพื่อที่แต่ละคน
จะไดห้าที่เงียบเพ่ืออธิษฐานและเดินกลบัมายงักลุ่ม 
 

รายช่ือ 100 คน 
คุณเคยคิดหรือไม่ว่าความสัมพันธ์ต่าง  ๆ  ของคุณนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบ?   
รายชื่อ 100 คนเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยใหคุ้ณรบัผิดชอบกับความสัมพันธ์ต่าง  ๆ    
ไดม้ากขึน้ 
 

พระเจา้ไดป้ระทานใหเ้รามีความสมัพนัธเ์พื่อที่เราจะได ้“ออกไปสรา้งสาวก” คนเหล่านี ้
คือครอบครวั เพื่อนฝูง เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนในชั้นเรียนของเรา ไม่ว่าจะ
เป็นคนที่เรารูจ้ักมาทัง้ชีวิตหรืออาจเพิ่งรูจ้ักกัน การดูแลอารกัขาผูค้นที่พระเจา้ประทาน
ใหใ้นชีวิต ของเราคือกา้วแรกที่ส  าคญัในการทวีจ านวนสาวก และเราสามารถเริ่มตน้ได้
ง่ายๆ โดยการเขียนรายชื่อของพวกเขาออกมา 
 

กิจกรรม  (30 นาที) – ให้ทุกคนในกลุ่มใช้เวลา 30 นาทีในการเขียนรายชื่อและ
ความสมัพนัธต์่าง ๆ ของพวกเขาโดยใชรู้ปแบบดา้นล่างนี ้ เขียนบรรทดัละหนึ่งช่ือและท า
เครื่องหมายตามสถานะฝ่ายจิตวิญญาณว่าเป็น “สาวก” (คนที่คุณเชื่อว่าเขาไดต้ิดตาม
พระเยซูแลว้)  “ไม่ใช่ผูเ้ช่ือ” (คนที่คณุเชื่อว่าไม่ไดต้ิดตามพระเยซู) หรือ “ไม่ทราบ” 
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หากใครเขียนรายชื่อไม่เสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนดไว ้ใหพ้วกเขาท าต่อทีหลงั 
 

หมายเหตุ – คนที่อยู่ใน 100 รายชื่อของคุณควรเป็นคนที่คุณสามารถติดต่อได ้และมี
ความสมัพนัธด์ว้ยในปัจจบุนั หรือเป็นความสมัพนัธท์ี่ต่อเนื่องมายาวนาน 
 

รายช่ือ   100  คน 

1. ประทีป ส่องสว่าง  สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
 
1.    

 
สาวก 

 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 

 
ไม่ทราบ 

2.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
3.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
4.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
5.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
6.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
7.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
8.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
9.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
10.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
11.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
12.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
13.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
14.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
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15.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
16.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
17.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
18.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
19.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
20.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
21.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
22.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
23.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
24.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
25.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
26.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
27.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
28.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
29.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
30.    สาวก ไม่เป็นผูเ้ช่ือ ไม่ทราบ 
31.    
32.    
33.    
34.    
35.    
36.    
37.    

สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 

ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 

ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
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38.    
39.    
40.    
41.    
42.    
43.    
44.    
45.    
46.    
47.    
48.    
49.    
50.    
51.    
52.    
53.    
54.    
55.    
56.    
57.    
58.    
59.    
60.    

สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 

ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 

ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
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61.    
62.    
63.    
64.    
65.    
66.    
67.    
68.    
69.    
70.    
71.    
72.    
73.    
74.    
75.    
76.    
77.    
78.    
79.    
80.    
81.    
82.    
83.    

สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 

ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 

ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
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84.    
85.    
86.    
87.    
88.    
89.    
90.    
91.    
92.    
93.    
94.    
95.    
96.    
97.    
98.    
99.    
100.    

 

สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
สาวก 
 

ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 
ไม่เป็นผูเ้ช่ือ 

ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
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บทเรียนที ่03 
ในบทเรียนนี ้ เราจะเรียนรูว้่าการเพิ่มพูนฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจา้นั้นเป็นอย่างไร  
และพระเจ้าทรงลงทุนเพิ่มกับคนที่สัตยซ์ื่อในสิ่งที่มีอยู่แลว้อย่างไรบา้ง เราจะไดรู้จ้ัก
เครื่องมืออีกสองอย่างในการสรา้งสาวก นั่นคือ การเล่าเรื่องราวของพระเจา้ตั้งแต่การ
ทรงสรา้งไปถึงการพิพากษาและการบพัติศมา 
 

เรื่องราวของพระเจ้า (ข่าวประเสริฐ) 
พระเยซูตรัสว่า - “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เม่ือพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม   
ทั่วแควน้ยเูดีย แควน้สะมาเรีย และจนถึงที่สดุปลายแผ่นดินโลก” 
 

พระเยซูทรงเชื่อในตวัสาวกของพระองคอ์ย่างยิ่ง พระองคท์รงไวใ้จใหพ้วกเขาเล่าเรื่องราว
ของพระองค ์จากนัน้พระองคท์รงส่งพวกเขาออกไปทั่วโลก และบดันี ้พระองคก์ าลังส่ง
เราออกไป 
 

ไม่มี “วิธีที่ดีที่สุด” ในการเล่าเรื่องราวของพระเจ้า (เรียก อีกอย่างว่าข่าวประเสริฐ) 
เพราะว่าวิธีที่ดีที่สดุนัน้ขึน้อยู่กบัว่าคนที่คณุก าลงัพดูดว้ยเป็นใคร สาวกทกุคนควรหดัเล่า
เรื่องราวของพระเจา้อย่างถูกตอ้งตรงตามพระวจนะ และสามารถเชื่อมโยงกับผูท้ี่คุณ
ก าลงัคยุดว้ย 
 

เรื่องราวของพระเจ้า – จากการทรงสร้างถึงการพิพากษา 
วิธีหนึ่งในการเล่าข่าวประเสริฐของพระเจา้คือ การเล่าเรื่องราวของพระเจา้ตัง้แต่การทรง
สรา้งจนถึงการพิพากษา คือ ตัง้แต่จดุเริ่มตน้ของมนษุยชาติจนถึงยคุสดุทา้ย 
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เวลาที่เราเล่าเรื่องราวของพระเจา้ดว้ยวิธีนี ้เราจะท าใหเ้ป็นเรื่องยาวหรือเรื่องสั้นก็ได้    
จะเล่าอย่างละเอียดหรือเล่าอย่างคร่าวๆ ก็ได้ แต่ตอ้งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของผูฟั้ง
เสมอ 
 

ในการเล่าเรื่องของพระเจา้ใหก้ับคนต่างวฒันธรรมหรือคนที่มีความคิดต่างออกไป คุณ
สามารถใชมื้อท าท่าทางประกอบการเล่าได ้เพื่อใหง้่ายขึน้ 
 

นี่คือเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจา้ - 
 

“ในปฐมกาล พระเจา้ทรงสรา้งโลกและสรรพสิ่งในโลกขึน้มา พระองคท์รงสรา้งชายคน
แรกและหญิงคนแรกขึน้ ทรงใหพ้วกเขาอยู่ในสวนสวยงาม ทรงใหพ้วกเขาเป็น ส่วน
หน่ึงในครอบครัวของพระองคแ์ละทรงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับพวกเขา 
พระองคท์รงสรา้งพวกเขาใหม้ีชีวิตอยู่ตลอดไป ตอนนัน้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความตาย” 
 

“แมจ้ะไดอ้ยู่ในที่ๆ สมบรูณแ์บบ แต่มนษุยก์็ยงักบฎต่อพระเจา้และน าเอาความบาปและ
ความทุกขย์ากเขา้มาในโลก พระองคท์รงขับมนุษยอ์อกจากสวนนั้น ความสัมพันธ์
ระหว่างมนษุยก์บัพระเจา้พังทลายลง ในตอนนี ้มนษุยต์อ้งเผชิญกบัความตาย” 
 

“หลายรอ้ยปีต่อมา พระเจา้ทรงส่งผู้ส่งสารหลายคนมายังโลกนี ้เพื่อเตือนมนุษยเ์รื่อง
ความบาป และบอกถึงความสัตยซ์ื่อและพระสัญญาของพระเจา้ที่จะส่งพระผู้ช่วยให้
รอดเขา้มาในโลกนี ้องคพ์ระผูช้่วยใหร้อดจะมาฟ้ืนฟูความสัมพันธอ์นัแน่นแฟ้นระหว่าง
พระเจา้กับมนุษย ์องคพ์ระผูช้่วยใหร้อดจะช่วยกูม้นุษยจ์ากความตาย องคพ์ระผูช้่วยให้
รอดจะประทานชีวิตนิรันดรแ์ละสถิตอยู่กบัมนษุยต์ลอดนิรนัดรก์าล” 
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“พระเจา้ทรงรกัเรามากจนเม่ือถึงเวลาอันเหมาะสม พระองคท์รงส่งพระบุตรองคเ์ดียว
ของพระองคล์งมายงัโลกนีเ้พ่ือมาเป็นพระผูช้่วยใหร้อดนัน้” 
 

“พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงบังเกิดขึน้มาในโลกโดยหญิง
พรหมจารีย์ พระองค์ทรงด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ พระองค์ ไม่เคยท าบาป พระเยซูสอน
เร่ืองราวของพระเจา้ ทรงส าแดงฤทธิ์อ านาจอันยิ่งใหญ่ของพระองคด์ว้ยการอัศจรรย์
มากมาย ทรงขับผี ทรงรกัษาผูค้นจ านวนมาก ทรงท าใหค้นตาบอดกลบัมองเห็นไดท้รง
ท าใหค้นหหูนวกไดย้ิน ทรงท าใหค้นง่อยเดินได ้พระเยซูทรงท าใหค้นตายฟ้ืนขึน้อีกครัง้” 
 

“ผู้น  าศาสนาหลายคนรูส้ึกกลัวและอิจฉาพระเยซู พวกเขาอยากให้พระเยซูตาย  แต่
เนื่องจากพระเยซูไม่เคยท าบาป พระองคจ์ึงไม่จ าเป็นตอ้งตาย แต่พระองคเ์ลือกที่จะตาย
เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแทนเราทุกคน ความตายอันสุดแสนทรมานของพระองคไ์ด้
ช าระลา้งความบาปของมวลมนษุยชาติ หลงัจากนัน้ พระเยซูทรงถกูฝังในอโุมงคฝั์งศพ” 
 

“พระเจา้ทอดพระเนตรเห็นการยอมเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของพระเยซู และทรงยอมรบั
เครื่องบชูานัน้ ทรงส าแดงการยอมรบัโดยการใหพ้ระเยซูเป็นขึน้จากตายในวนัที่สาม” 
 

หากเราเช่ือด้วยใจของเราว่าพระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นขึน้จากตาย และยอมรับ
พระองคเ์ป็นพระผูเ้ป็นเจา้ คือ ผูค้รอบครองและกษัตริยข์องเรา เราจะไดร้บัความรอด ใน
ฐานะผูเ้ชื่อ เราหันหลังใหว้ิถีแห่งบาปและรบับพัติศมาในนามของพระเยซู โดยการจุ่ม
ลงในน า้ คือ การตายจากชีวิตเก่า และผุดขึน้มาจากน า้เหมือนที่พระเยซูทรงเป็นขึน้จาก
ความตายเพื่อมีชีวิตใหม่ที่ติดตามพระองค ์พระเจา้ทรงอภัยความบาปทั้งสิน้ของเรา 
และทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ภายในเราเพ่ือช่วยเราในการติดตามพระเจา้ 
และน าเรากลบัสู่ครอบครวัของพระองคอี์กครัง้ 
“หลังจากพระเยซูเป็นขึน้จากความตาย พระองคท์รงใชเ้วลา 40 วันอยู่บนโลก ทรงสั่ง
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สอนสาวกของพระองคใ์หอ้อกไปทุกหนทุกแห่งเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอด
ของพระองคใ์หท้กุคนทั่วโลก” 
 

“พระเยซูตรัสว่า ดังนั้นจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ให้เขารับบัพติศมาใน   
พระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสทุธิ์ สอนเขาใหเ้ชื่อฟังทุกสิ่งที่เรา
สั่งพวกท่านไว ้และแน่นอน เราจะอยู่กับท่านทัง้หลายเสมอไปตราบจนสิน้ยุค” หลงัจาก
ตรสัดงันีแ้ลว้พระองคท์รงถูกรับขึน้ไปสู่สวรรคต์่อหนา้ต่อตาพวกเขา 
 

“สกัวนัหนึ่ง พระเยซูจะเสด็จกลับมาในลกัษณะนีอี้กครัง้ พระองคจ์ะทรงลงโทษผูท้ี่ไม่
รกัและไม่เชื่อฟังพระองค์ตลอดนิรันดร ์และจะทรงรับและให้รางวัลผูท้ี่รกัและเชื่อฟัง
พระองคต์ลอดนิรันดร ์เราจะไดมี้ชีวิตนิรนัดรอ์ยู่กบัพระองคใ์นสวรรคแ์ละในโลกใหม่” 
 

“ฉันเช่ือและได้รับเอาการทรงเสียสละพระชนมข์องพระเยซูเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของ
ฉันแลว้ พระองคท์รงช าระฉันใหส้ะอาดและน าฉันกลับเป็นส่วนหนึ่งในครอบครวัของ  
พระเจ้า พระองค์ทรงรักฉัน ฉันก็รักพระองค์และจะอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์ใน
อาณาจกัรของพระองค”์ 
 

“พระเจา้ทรงรกัคุณและปรารถนาใหคุ้ณไดร้บัของขวญันีด้ว้ย คุณตอ้งการรบัของขวญั
จากพระองคเ์ดี๋ยวนีเ้ลยไหม?
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กิจกรรม (45 นาที) – แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละสองหรือสามคนและใชเ้วลา 45 นาทีต่อ
จากนีฝึ้กเล่าเร่ืองราวของพระเจา้ เลือกคน 5 คนจากรายชื่อ 100 คนของคุณที่ “ไม่เป็นผู้
เชื่อ” หรือ “ไม่ทราบ” ใหค้นหนึ่งในกลุ่มสมมุติว่าเป็นหนึ่งในหา้คนนัน้ และลองฝึกเล่า
เร่ืองราวของพระเจา้ในแบบที่คณุคิดว่าเหมาะสมกบัคนๆ นัน้ 
 

คุณสามารถใชเ้ร่ืองราวการทรงสรา้งจนถึงการพิพากษา หรือวิธีอ่ืนๆ ที่คุณคิดว่าน่าจะใช้
ไดผ้ลดีกบัผูฟั้งของคณุ หลงัจากที่คณุฝึกเสรจ็แลว้ สลบัหนา้ที่กนั สมมตุิว่าตวัเองเป็นหนึ่ง
ในหา้คนจากรายชื่อของเพื่อน เม่ือคุณฝึกเสร็จเรียบรอ้ย คุณก็พรอ้มที่จะเล่าเรื่องราวของ
พระเจา้ 
 

บัพติศมา 
”พระเยซูตรสัว่า – “จงไปสรา้งสาวกจากมวลประชาชาติ ใหเ้ขารบับพัติศมาในพระนาม
ของพระบิดา พระบตุร และพระวิญญาณบริสทุธิ์...” 
 

บพัติศมา - หรือบพัติศโตในภาษาดัง้เดิม หมายถึงการเปียกโชกหรือจมอยู่ขา้งใต ้เหมือน
เวลาที่คุณยอ้มผา้ คุณเอาผา้แช่ในสี เม่ือหยิบขึน้มาก็เปลี่ยนเป็นสีใหม่ การรบับพัติสมา
คือ ภาพที่ท  าใหเ้ราเห็นถึงชีวิตใหม่ ชีวิตที่เป็นแบบพระฉายของพระเยซู ซึ่งถูกเปลี่ยนให้
เชื่อฟังพระเจา้ นี่คือภาพของการตายต่อบาปของเรา เหมือนกับที่พระเยซูสิน้พระชนม์
เพื่อบาปของเรา เป็นการฝังการด าเนินชีวิตแบบเดิมๆของเรา เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรง
ถกูฝังแลว้มีชีวิตใหม่ในพระคริสต ์และเช่นเดียวกบัที่พระเยซูทรงเป็นขึน้มาจากความตาย
อีกครัง้และยงัพระชนมอ์ยู่ในเวลานี ้
 

หากคุณยังไม่เคยท าพิธีบัพติสมาใหก้ับใครมาก่อน สิ่งนีอ้าจจะดูเหมือนน่ากลัว แต่ไม่
ควรเป็นเช่นนัน้ นี่คือขัน้ตอนง่ายๆ: 
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1. ใหค้ณุเริ่มตน้ดว้ยการหาแหล่งน า้ในระดบัที่ยืนไดแ้ละลกึพอที่จะใหส้าวกจมลงไปใตน้ า้นัน้
ได ้อาจเป็นบ่อน า้ แม่น า้ หรือทะเล     มนัอาจจะเป็นอ่างอาบน า้หรือทางใดทางหนึ่งที่ท  าให้
มีน า้มากพอ 
 

2. ใหส้าวกจบัมือขา้งหนึ่งของคณุ และใชมื้ออีกขา้งของคณุประคองหลงัของเขา 
 

3. ใหค้ณุถามค าถามแก่เขาสองขอ้ เพ่ือใหเ้ขาแน่ใจถึงการตดัสินใจของตวัเองในครัง้นี ้

“คณุเคยตอ้นรบัพระเยซูคริสตใ์นฐานะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช้่วยใหร้อดหรือยงั?”  
“คุณจะเชื่อฟังและรบัใชพ้ระองคใ์นฐานะที่ทรงเป็นองคส์นัติราชของคุณตลอดชั่วชีวิต
ของคณุหรือไม่? 
 

4. หากเขาตอบว่า “ใช่” ทัง้สองขอ้ จากนัน้ใหค้ณุพดูว่า: 
“เนื่องจากคุณไดป้ฏิญาณความเชื่อในองคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้ บดันีผ้ม/ฉันขอบพัติศมา
คณุในนามของพระบิดา พระบตุร และพระวิญญาณบริสทุธิ์” 
 

5. ใหค้ณุช่วยเขาดว้ยการหย่อนตวัเขาลงในน า้ใหมิ้ดท่วมทัง้ตวัและช่วยยกเขาขึน้มา 
 

คณุไดใ้หบ้พัติศมาผูต้ิดตามพระเยซูคนใหม่แลว้ – เขาเป็นประชากรคนใหม่ในสวรรคแ์ลว้ 
– เป็นบตุรคนใหม่ของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู่ และนี่เป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง 
 

หมายเหตุ - กลุ่มของคุณจะร่วมพิธีมหาสนิทในบทเรียนที่ 4 อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ 
(ขนมปังและน า้องุ่น/น า้ผลไม)้ ในครัง้ต่อไป 
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บทเรียนที ่04 
ในบทเรียนนี ้เราจะเรียนรูว้่าแผนการของพระเจา้คือการใหส้าวกทุกคนเกิดผลทวีคูณ! 
เราจะพบว่าสาวกที่สัตยซ์ื่อที่สุดมาจากที่  ๆ ไม่น่าเป็นไปไดท้ี่สุด และเราจะเรียนรูจ้ัก
เครื่องมือที่มีประโยชน์มากอีกอย่างหนึ่งเพื่อใช้เชิญชวนผู้อ่ืนให้เข้าสู่ครอบครัวของ     
พระเจา้ นั่นคือการเล่าเรื่องราวของตวัเราเอง 
 

ค าพยาน 3 นาท ี
พระเยซูทรงตรสักบัเหล่าสาวกว่า “ท่านทัง้หลายคือพยานของสิ่งเหล่านี”้ 
 

ในฐานะผูต้ิดตามพระเยซู เราเองก็เป็น “พยาน” ดว้ยเช่นกัน “เป็นพยาน” ถึงสิ่งที่เกิดขึน้ 
ที่พระเยซูทรงมีต่อชีวิตเรา ค าพยานของคณุคือเร่ืองราวความสมัพนัธข์องคณุกบัพระเจา้ 
ทกุคนมีเร่ืองราวของตนเอง นี่เป็นโอกาสที่คณุจะไดฝึ้กเล่าเรื่องราวของคณุ 
 

คุณสามารถเล่าเรื่องราวของตัวเองได้หลายวิธี และนี่คือวิธีต่าง  ๆ ที่เราเห็นแลว้ว่ามี
ประสิทธิภาพจริง: 
 

• ใช้ถ้อยค าง่ายๆ – คุณสามารถเล่าดว้ยค าพูดง่าย ๆ ว่าเหตุใดคุณจึงตดัสินใจเลือก
ติดตามพระเยซู วิธีนีใ้ชไ้ดผ้ลดีหากคณุเป็นผูเ้ชื่อใหม่ 
 

• ก่อนและหลัง – คุณสามารถเล่าเรื่อง “ก่อน” และ “หลงั” ที่คุณจะมารูจ้ักพระเยซู       
เช่น ชีวิตของคุณเคยเป็นอย่างไรก่อน และตอนนีช้ีวิตของคุณเป็นอย่างไร วิธีนีเ้รียบ
ง่ายและทรงพลงั 
 

• มีกับไม่มี – คณุสามารถเล่าเรื่องการ “มี” กบั “ไม่มี” ได ้ชีวิตของคณุเป็นอย่างไรเม่ือ
มีพระเยซู และชีวิตของคณุจะเป็นอย่างไรหาก “ไม่มี” พระองค ์การเล่าเรื่องแบบนีใ้ช้
ไดผ้ลดีหากคณุมาเป็นผูเ้ช่ือตัง้แต่อายยุงันอ้ย 
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หากคุณคิดว่า การเล่าเรื่องของคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งในสามส่วนของกระบวนการนี ้        
มนัจะช่วยคณุไดม้ากทีเดียว: 
 

• เร่ืองของพวกเขา – ขอใหค้นที่คุณคุยดว้ยเล่าเรื่องชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพวก
เขาใหค้ณุฟัง 
 

• เ ร่ืองราวของคุณ  – จากนั้นเล่าค าพยานของคุณโดยปรับให้เหมาะสมกับ
ประสบการณข์องเขา 
 

• เร่ืองราวของพระเจ้า – สุดทา้ย เล่าเรื่องราวของพระเจา้ในแบบที่สอดคลอ้งกับ
มมุมอง ทศันคติ  คณุค่า และการจดัล าดบัความส าคญัของพวกเขา  

 

ค าพยานที่มีประสิทธิภาพของคุณไม่จ าเป็นจะตอ้งมากมายหรือลงรายละเอียดมาก  
ความจริงแลว้การเล่าเรื่องของคณุภายในเวลา  3 นาที ควรจะมีเวลาเหลือส าหรบัค าถาม
และการสนทนาที่ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 

หากคณุกงัวลไม่รูจ้ะเริ่มตน้อย่างไรดี ขอใหเ้ล่าอย่างเรียบง่าย พระเจา้สามารถใชเ้ร่ืองราว
ของคณุเพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตได ้แต่โปรดจ าไวว้่า คณุเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นผูเ้ล่าเรื่องราว
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กิจกรรม (45 นาที) – แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละสองถึงสามคนและใชเ้วลา 45 นาทีต่อ
จากนีฝึ้กเล่าค าพยานของคุณ เลือก 5 คนจากรายชื่อ100 คนของคุณที่ “ไม่เป็นผูเ้ชื่อ” 
หรือ “ไม่ทราบ” ใหค้นหนึ่งสมมุติว่าเป็นหนึ่งในหา้คนนัน้ และลองฝึกเล่าค าพยานชีวิต
ของคณุ ในแบบที่คณุคิดว่าเหมาะสมกบัคน ๆ นัน้ 
 

คุณสามารถใช้รูปแบบการเล่าเรื่องแบบข้างตนหรือให้วิธีอ่ืน  ๆ ที่คุณคิดว่าน่าจะใช้
ไดผ้ลดีกับผูฟั้งของคุณ หลังจากที่คุณฝึกเสร็จแลว้ สลับหนา้ที่กัน สมมุติว่าตัวเองเป็น
หนึ่งในหา้คนจากรายชื่อของเพื่อน เม่ือคณุฝึกเสรจ็เรียบรอ้ย คณุจะสามารถเล่าค าพยาน
ชีวิตไดภ้ายใน 3 นาที 
 

พิธีมหาสนิท : พระกระยาหารมือ้สุดท้าย 
พระเยซูตรสัว่า “เราเป็นอาหารที่ธ ารงชีวิต ซึ่งลงมาจากสวรรค ์  ถา้ผูใ้ดกินอาหารนี ้ผูน้ัน้
จะมีชีวิตนิรนัดร ์ และอาหารที่เราจะใหเ้พ่ือเห็นแก่ชีวิตของโลกนัน้ ก็คือเลือดเนือ้ของเรา” 
 

พิธีมหาสนิทหรือ “พระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู ” เป็นวิ ธีที่ เราฉลอง
ความสมัพนัธแ์ละสมัพนัธภาพที่ดีของเหล่าผูเ้ช่ือและความสมัพนัธก์บัพระเยซู  และนี่คือ
วิธีการฉลองอย่างเรียบง่าย - 
 

เม่ือคุณมาชุมนุมกันในฐานะผู้ติดตามพระเยซู  ขอให้ใช้เวลาภาวนาอย่างเงียบๆ  
ใครค่รวญและสารภาพบาปของคณุ  และเม่ือพรอ้มแลว้ ใหค้นหนึ่งอ่านพระวจนะขอ้นี ้- 
 

 “เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้รับจาก          
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คือในคืนที่เขาอายดัพระเยซูเจา้นัน้ พระองคท์รงหยิบขนม
ปัง ครัน้ขอบพระคุณแลว้จึงทรงหัก แลว้ตรสัว่า “นี่ เป็นกายของเรา ซึ่งใหแ้ก่
ท่านทัง้หลาย จงกระท าอย่างนีใ้หเ้ป็นที่ระลกึถึงเรา”     
        1 โครินธ ์11:23-24 
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ส่งขนมปังที่คณุเตรียมไวผ้่านใหท้กุคนในกลุ่มแลว้รบัประทาน อ่านพระวจนะต่อไป - 
 

 “เม่ือรบัประทานแลว้ทรงหยิบถว้ยขึน้กระท าอย่างเดียวกันและตรสัว่า “ถว้ยนี ้
คือพันธสัญญาใหม่ดว้ยโลหิตของเรา เม่ือใดที่พวกท่านดื่ม จงท าเช่นนีเ้ป็น      
ที่ร  าลกึถึงเรา” 

1 โครินธ ์11:25 
 

ส่งน า้องุ่นหรือเหลา้องุ่นที่คณุเตรียมไวผ้่านใหท้กุคนดื่ม แลว้อ่านพระวจนะต่อว่า - 
 

“เพราะว่าเม่ือท่านทั้งหลายกินขนมปังนี ้และดื่มจากถ้วยนีเ้วลาใด ท่านก็
ประกาศการวายพระชนมข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จนกว่าพระองคจ์ะเสด็จมา” 

1 โครินธ ์11:26 
 
ปิดทา้ยดว้ยการอธิษฐานหรือการรอ้งเพลง คุณไดเ้ขา้ส่วนในพระกระยาหารมือ้สุดทา้ย
กบัพระเยซูแลว้ คณุเป็นของพระองค ์และพระองคเ์ป็นของคณุ! 
 

กิจกรรม (10 นาที) – ใชเ้วลา 10 นาทีต่อจากนีฉ้ลองการร่วมพระกระยาหารมือ้สดุทา้ย
ของพระเยซู 
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บทเรียนที ่05 
ในบทเรียนนี ้เราจะไดเ้รียนรูว้่าการเดินอธิษฐานเป็นวิธีอนัทรงพลงัในการเตรียมพืน้ที่แห่ง
ใดหนึ่งไวส้  าหรบัพระเยซู และเราจะไดเ้รียนรูรู้ปแบบการอธิษฐานแบบง่ายๆ แต่ทรง
อานภุาพที่จะช่วยใหเ้ราไดพ้บและไดส้รา้งสาวกใหม่ในระหว่างการเดินอธิษฐานนัน้ดว้ย 
 

การเดินอธิษฐาน 
พระด ารสัของพระเจา้บอกว่าเราควรจะ “วิงวอน อธิษฐานทลูขอ และขอบพระคณุเพ่ือคน
ทัง้ปวง เพื่อกษัตริยท์ัง้หลายและคนทัง้ปวงที่มีต าแหน่งที่มีอ านาจ เพื่อเราจะไดด้ าเนิน
ชีวิตอย่างเงียบๆ และสงบสขุในทางธรรมของพระเจา้และทางฝ่ายจิตวิญญาณ  นี่เป็นสิ่ง
ที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจา้พระผูช้่วยใหร้อดของเรา ผูท้รงมีพระประสงคใ์หค้นทัง้
ปวงรอด และใหรู้ค้วามจริง” 
 

การเดินอธิษฐานเป็นวิธีการง่ายๆ ที่เราจะเช่ือฟังพระบญัชาของพระเจา้เรื่องการอธิษฐาน
เผื่อผูอ่ื้น การเดินอธิษฐานมีความหมาย คือ  การอธิษฐานต่อพระเจา้ขณะเดินไปในที่
ต่าง ๆ 
 

แทนที่จะกม้ศีรษะหลบัตาอธิษฐาน เราจะลืมตามองความตอ้งการต่าง ๆ ที่อยู่รอบตวัเรา
ที่เราตอ้งการอธิษฐาน และถ่อมใจของเราลงทลูขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วย 
 

คณุสามารถเดินอธิษฐานเป็นกลุ่มสองสามคนหรือจะเดินอธิษฐานคนเดียวก็ได ้
 

หากคณุไปเป็นกลุ่ม พยายามใหท้กุคนอธิษฐานออกเสียง สลบักับทลูพระเจา้ถึงสิ่งที่ทกุคน
เห็น และภาระใจที่พระเจา้ใส่ไวใ้นใจของพวกเขา    หากคุณไปคนเดียว ก็ใหอ้ธิษฐาน
เงียบๆ หรืออธิษฐานออกเสียงเวลาที่คณุเจอใครในระหว่างทาง 
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มีสี่วิธีที่จะช่วยใหค้ณุรูว้่าควรอธิษฐานเผื่อสิ่งใดในระหว่างการเดินอธิษฐาน: 
 

การสังเกต - คณุเห็นอะไรบา้ง? หากคณุเห็นของเล่นเด็กที่สนามหญา้ คณุอาจอธิษฐาน
เผื่อเด็ก ๆ ครอบครวั หรือโรงเรียนในละแวกนัน้ได ้
 

การหาข้อมูล - คุณทราบอะไรบา้ง? หากคุณไดอ่้านเรื่องราวของชุมชนนัน้มาก่อน คุณ
อาจจะทราบขอ้มูลบางอย่างเกี่ยวกับคนที่นั่น หรือรูว้่าที่นั่นอาจมีปัญหาอาชญากรรม
หรือความไม่ยตุิธรรมบางอย่าง อธิษฐานเผื่อสิ่งเหล่านีแ้ละขอพระเจา้ทรงกระท าการ 
 

การเปิดเผยจากพระเจ้า - พระวิญญาณบริสุทธิ์อาจแตะต้องใจคุณ หรือน าใหคุ้ณ
คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งกับความจ าเป็นที่เฉพาะเจาะจงในชุมชนนั้น จงฟัง และ
อธิษฐาน 
 

การอ่านพระวจนะ - คุณอาจอ่านพระวจนะเพื่อเป็นการเตรียมตัวส าหรับการเดิน
อธิษฐาน หรือพระวิญญาณบริสุทธ์อาจน าใหคุ้ณคิดถึงพระวจนะตอนใดตอนหนึ่งใน
ระหว่างที่คณุเดินไป จงอธิษฐานที่พระวจนะนัน้จะส่งผลกระทบต่อผูค้นในพืน้ที่นัน้ 
 

ในการเดินอธิษฐาน คณุสามารถอธิษฐานถึงสิ่งต่าง ๆ หา้ดา้นดว้ยกนัซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิตไดแ้ก่: 
 

ด้านการปกครอง - มองหาและอธิษฐานเผื่อหน่วยราชการเช่น ศาล หน่วยงานรฐั หรือ
สถานีต ารวจ อธิษฐานเผื่อการปกป้อง   ความยุติธรรม และให้ผู้น  าของพื ้นที่นั้นมี
สติปัญญาและมีคณุธรรม 
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ด้านธุรกิจและการพาณิชย ์- มองหาและอธิษฐานเผื่อศูนยก์ลางการคา้ขายเช่น ย่าน
ธุรกิจ หรือสถานที่จับจ่ายซือ้ของ อธิษฐานเผื่อการลงทนุที่จะเป็นไปดว้ยความชอบธรรม  
และการใชท้รพัยากรต่าง ๆ อย่างคุม้ค่า อธิษฐานเผื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและ
โอกาสทางธุรกิจ  อธิษฐานที่ผูท้  าธุรกิจจะมีใจกวา้ง เห็นแก่ประโยชนข์องผูอ่ื้นมากกว่าผล
ก าไรของตวัเอง 
 

ด้านการศึกษา - มองหาและอธิษฐานเผื่อสถานศกึษา เช่น โรงเรียน อาคารบริหาร ศนูย์
ฝึกอาชีพ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนั้น  ๆ   อธิษฐานขอให้มีบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีคุณธรรมที่สอนความจริงเรื่องพระเจ้า และปกป้องความคิดจิตใจของ
นักเรียน อธิษฐานขอพระเจา้ทรงช่วยที่จะใหผู้เ้รียนห่างไกลจากค าสอนที่ท  าใหส้บัสนใน
ความจริง อธิษฐานที่สถาบันเหล่านี ้จะสร้างผู้เรียนที่มีปัญญา มีจิตใจของผู้รับใช้        
และเป็นผูน้  า 
 

ด้านการส่ือสาร - มองหาและอธิษฐานเผื่อศูนย์กลางการสื่อสาร เช่น สถานีวิทยุ 
สถานีโทรทศัน ์ส านักข่าวหนังสือพิมพ ์อธิษฐานขอใหเ้รื่องราวของพระเจา้และค าพยาน
ชีวิตของผูต้ิดตามพระเจา้จะไดร้บัการเผยแพร่ออกไปในเมืองนัน้และทั่วโลก อธิษฐานที่
พระวจนะจะไดร้บัการประกาศผ่านสื่อของพระเจา้ไปสู่ผูค้นมากมาย และคนของพระเจา้
ในทกุหนทกุแห่งจะไดเ้ห็นพระราชกิจของพระองค ์
 

ด้านจิตวิณญาณ - มองหาและอธิษฐานเผื่อศนูยก์ลางทางจิตวิญญาณ เช่น คริสตจกัร 
สุเหร่า หรือวัด อธิษฐานเผื่อผูแ้สวงหาฝ่ายจิตวิญญาณที่จะไดพ้บกับสนัติสุขและการ
เลา้โลมจิตใจในพระเยซู และไม่ถกูค าสอนเทียมเท็จท าใหไ้ขวเ้ขวหรือสบัสน 
 

กิจกรรม (60-90 นาที) – แบ่งกลุ่ม กลุ่มละสองถึงสามคนแลว้เขา้ไปในชมุชนเพื่อฝึกการ
เดินอธิษฐาน เลือกสถานที่ที่คณุสะดวก ไม่ว่าจะเป็นบริเวณนอกจุดที่คณุท าบทเรียนอยู่
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ในขณะนี ้หรือคุณจะอธิษฐานและวางแผนเลือกพืน้ที่ใดพืน้ที่หนึ่ง จงออกไปตามที่      
พระเจา้ทรงน าคณุ และใชเ้วลาส าหรบักิจกรรมนีป้ระมาณ 60 - 90 นาที 
 

หมายเหตุ - ขอใหค้ณุเรียนรูแ้ละฝึกการอธิษฐานอวยพรดา้นล่างนีก้่อนที่คณุจะออกไป 
 

การอธิษฐานอวยพร  B.L.E.S.S 
สุดทา้ย คุณสามารถอธิษฐานเผื่อผูค้นที่คุณเจอระหว่างการเดินอธิษฐานไดใ้นหา้ดา้น
ดงัต่อไปนี:้ 
 

ขณะที่คุณเดินและอธิษฐาน ใหคุ้ณตื่นตวัหาโอกาสและฟังพระวิญญาณบริสทุธิ์ที่จะเรา้
ใจคณุใหอ้ธิษฐานเผื่อใครบางคนหรือกลุ่มคนที่คณุอาจพบระหว่างทาง 
 

คุณอาจบอกพวกเขาว่า “เราก าลังอธิษฐานเพื่อชุมชนแห่งนี ้มีอะไรที่เราจะสามารถ
อธิษฐานเผื่อคุณเป็นพิเศษบ้าง? หรือพูดว่า “ฉันก าลังอธิษฐานเผื่อพื ้นที่ละแวกนี ้         
คุณพอจะทราบไหมว่ามีเรื่องใดที่เราควรจะอธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษ? หลงัจากฟังค าตอบ
จากพวกเขาแลว้    คุณสามารถถามถึงความตอ้งการของพวกเขาไดด้ว้ย หากพวกเขา
เล่าใหคุ้ณฟัง ก็ใหคุ้ณอธิษฐานเผื่อพวกเขาทันที ถ้าพระเจา้ทรงน า    คุณอาจอธิษฐาน
เผื่อความตอ้งการอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย 
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คุณสามารถอธิษฐานเผื่อในหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้ซึ่งแต่ละหวัขอ้มาจากค าในภาษาองักฤษ   
ที่อ่านว่า “เบลส”… บี แอล อี เอส เอส ( B.L.E.S.S)  ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยในการจ า: 
 

• B - Body [รา่งกาย เกี่ยวกบัสขุภาพ] 
• L – Labor [การท างาน เกี่ยวกบัการงานและการเงิน] 
• E – Emotion [อารมณ ์เกี่ยวกบัการด าเนินชีวิตที่มีคณุธรรม] 
• S – Social [สงัคม เกี่ยวกบัความสมัพนัธใ์นดา้นต่าง ๆ] 
• S – Spiritual [จิตวิญญาณ เกี่ยวกบัการรูจ้กัและการรกัพระเจา้ใหม้ากขึน้] 

 

โดยส่วนใหญ่แลว้ ผูค้นจะรูส้กึขอบคณุที่คณุห่วงใยและอธิษฐานเผื่อพวกเขา 
 

หากคนที่เราอธิษฐานเผื่อไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน การอธิษฐานของคุณอาจเปิดประตูสู่การ
พูดคุยเรื่องฝ่ายวิญญาณ และเปิดโอกาสใหค้ณุไดเ้ล่าเรื่องราวของคุณและเรื่องราวของ
พระเจา้ คุณสามารถชวนพวกเขาใหม้าเรียนพระคมัภีรด์้วยกันหรืออาสาไปสอนพวกเขา
ที่บา้น 
 

หากคนๆ นัน้เป็นคริสเตียน คุณสามารถชวนเขาใหม้าร่วมในการเดินอธิษฐาน หรือสอน
ใหพ้วกเขาเดินอธิษฐานโดยใชข้ัน้ตอนง่ายๆ เช่น การอธิษฐานเผื่อสิ่งต่าง ๆ ในหา้ดา้น
ดว้ยกันซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคุณ  หรืออธิษฐานตามหวัขอ้ที่กล่าวไปแลว้ 
ที่มาจาก    ค าว่า “เบลส” (B.L.E.S.S) ทัง้นี ้เพื่อครอบครวัของพระเจา้จะไดข้ยายออกไป 
 

กิจกรรม (15 นาที) – แบ่งกลุ่ม กลุ่มละสองถึงสามคนและใชเ้วลา 15 นาทีต่อจากนีฝึ้ก
อธิษฐานอวยพร ฝึกอธิษฐานทั้งหา้หัวขอ้ อธิษฐานเผื่อคนใดคนหนึ่งและฝึกว่าคุณจะ
สอนคนอื่นใหเ้ขา้ใจและใชก้ารอธิษฐานอวยพรนีไ้ดอ้ย่างไรดว้ย 
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บทเรียนที ่06 
ในบทเรียนนี ้เราจะไดเ้รียนรูว้่าพระเจา้ทรงใชผู้ต้ิดตามที่มีความสตัยซ์ื่อ แมว้่าพวกเขาจะ
เป็นผูเ้ชื่อใหม่ แต่พระเจา้จะทรงใชพ้วกเขามากกว่าคนที่มีความรูแ้ละไดร้บัการฝึกฝนมา
แต่ไม่ยอมเชื่อฟัง และเราจะไดเ้ห็นภาพวิธีการเขา้กลุ่มที่จะช่วยใหส้าวกทวีจ านวนได้
อย่างรวดเรว็ยิ่งกว่าเดิม 
 

รูปแบบกลุ่ม 3/3 
พระเยซูตรัสว่า – “ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเรา เราจะอยู่
ท่ามกลางกบัเขาที่นั่น” 
 

นี่คือพระสัญญาอันหนักแน่น และเป็นสิ่งที่ผู ้ติดตามพระเยซูทุกคนควรใช้ให้เป็น
ประโยชน ์ในขณะที่คณุมาเขา้กลุ่ม คณุควรจะใชเ้วลาดว้ยกนัอย่างไร? 
 

กลุ่ม 3/3 คือการแบ่งเวลาเขา้กลุ่มออกเป็นสามช่วง เพื่อที่จะไดฝึ้กการเชื่อฟังสิ่งส าคัญ
ที่สดุที่พระเยซูไดบ้ญัชาไว ้
 

ต่อไปนีค้ือรูปแบบการเขา้กลุ่ม: 
 

มองย้อนกลับ (1/3 ของเวลาที่มี) 
 

ห่วงใยและอธิษฐาน: ใหเ้วลาแต่ละคนในกลุม่ไดข้อบคณุพระเจา้ในเรื่องต่าง ๆ  จากนัน้ 
ใหแ้ต่ละคนเล่าถึงสิ่งที่เขาก าลงัต่อสูอ้ยู่  แลว้ใหค้นที่อยู่ทางขวามือของเขาอธิษฐานเผื่อ
เรื่องที่เขาเล่าใหฟั้ง หากมีใครที่เผชิญกับการต่อสูอ้ย่างหนกัและตอ้งการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ ขอใหใ้ชเ้วลาหลงับทเรียนกบัคนๆ นัน้ 
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นิมิต: ใชเ้วลารอ้งเพลงดว้ยกนัโดยใหมี้เนือ้หาเกี่ยวกบัการรกัพระเจา้และรกัผูอ่ื้น การเล่า
เรื่องของพระเยซูใหผู้อ่ื้นฟัง การสรา้งกลุ่มใหม่ และการช่วยเหลือใหผู้อ่ื้นไดเ้ชื่อฟังพระ
เจา้เหมือนที่กลุ่มของคณุท า อาจมีบางคนแบ่งปันขอ้พระคมัภีรท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
 

ตรวจเช็ค: ใหแ้ต่ละคนเล่าว่าพวกเขาท าตามที่ไดส้ญัญาไวใ้นสปัดาหท์ี่แลว้อย่างไรบา้ง: 
 

1. คณุไดป้ฏิบตัิตามสิ่งที่คณุเรียนรูไ้ปอย่างไรบา้ง? 
2. คณุไดฝึ้กหรือสอนใครในสิ่งที่คณุเรียนรูบ้า้ง? 
3. คณุไดเ้ล่าเรื่องราวของคณุหรือเร่ืองราวของพระเจา้ใหใ้ครฟังบา้ง? 

 

หากพวกเขาลืมท าตามสญัญาหรือไม่มีโอกาสไดท้ าอย่างที่ตั้งใจไว ้ก็ใหน้ าสญัญาจาก
ครัง้ที่แลว้มารวมเขา้กับสญัญาในสปัดาหน์ี ้หากบางคนปฏิเสธที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พระเจา้
บอกกบัพวกเขาอย่างชดัเจน ก็ใหพ้ิจารณาใชก้ารลงวินยัของคริสตจกัร
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มองขึน้ (1/3 ของเวลาที่มี) 
 

อธิษฐาน: คุยกับพระเจ้าแบบกันเองและกระชับ ขอพระองค์สอนพระวจนะตอนนี ้     
ใหแ้ก่คณุ 
อ่านและอภิปราย: อ่านพระวจนะส าหรบัสปัดาหน์ี ้อภิปรายโดยใชค้ าถามดา้นล่าง: 
 

1. คณุชอบอะไรในพระวจนะตอนนี?้ 
2. คณุคิดว่าในพระวจนะตอนนีมี้สิ่งใดเป็นเรื่องทา้ทายหรือเขา้ใจยาก? 

อ่านพระวจนะตอนเดิมซ า้อีกครัง้หนึ่ง 

3. เราเรียนรูอ้ะไรบา้งจากคนที่ปรากฏในพระธรรมตอนนี?้ 
4. เราเรียนรูอ้ะไรบา้งเกี่ยวกบัพระเจา้จากพระธรรมตอนนี?้ 

มองข้างหน้า (1/3 ของเวลาที่มี) 
 

เชื่อฟัง ฝึกฝน แบ่งปัน: ใช้เวลาอย่างน้อยห้านาทีอธิษฐานเงียบๆ ให้ทุกคนในกลุ่ม
อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสทุธิ์ทรงส าแดงแก่พวกเขาว่าจะตอบค าถามเหล่านีอ้ย่างไร 
จากนั้น ใหทุ้กคนเขียนค าสญัญาของตนลงในกระดาษเพื่อทุกคนจะสามารถอธิษฐาน
เผื่อคนอ่ืนได้อย่างเจาะจงและถือเป็นภาระใจร่วมกัน ในแต่ละสัปดาห์  ไม่จ าเป็นว่า
จะตอ้งค าตอบทกุค าถามที่มี 
สมาชิกควรบอกที่ประชุมหากเขาเล่าบางอย่างที่ไม่แน่ใจว่ามาจากพระเจา้หรือไม่ แต่
พวกเขาคิดว่ามนัเป็นความคิดที่ดี เพื่อที่ประชมุจะไดช้่วยกนัตรวจสอบในกรณีนัน้ ๆ 
 

5.   ฉนัจะน าพระวจนะตอนนีไ้ปประยกุตใ์ชแ้ละเชื่อฟังไดอ้ย่างไรบา้ง? 
6.   ฉนัจะสอนใครหรือเล่าพระวจนะตอนนีใ้หใ้ครฟังไดบ้า้ง? 
7.   ในสปัดาหน์ี ้พระเจา้ทรงอยากใหฉ้นัเล่าเรื่องราวของตวัเอง (ค าพยาน)  
     และ/หรือเร่ืองราวของพระเจา้ใหใ้ครฟัง? 
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ฝึกหัด: แบ่งเป็นกลุ่มสองหรือสามคน ใหทุ้กคนฝึกท าสิ่งที่ไดส้ญัญาไวใ้นขอ้ 5, 6 หรือ 7 
ยกตวัอย่างเช่น ลองแสดงบทบาทสมมตุิเวลาตอ้งเจอกบัการสนทนายากๆ หรือเผชิญกับ
การทดลอง ฝึกสอนพระวจนะตอนที่อ่านไป หรือฝึกเล่าข่าวประเสริฐ 
 

สนทนากับพระเจ้า: ทุกคนยงัอยู่ในกลุ่มเดิม ใหอ้ธิษฐานเผื่อเป็นรายบคุคล ขอพระเจา้
ทรงเตรียมจิตใจของผูท้ี่เราจะไปประกาศดว้ยในสปัดาหน์ี ้ขอพระเจา้ประทานก าลงัและ
สติปัญญาใหค้ณุในการปฏิบตัิตามสิ่งที่ไดใ้หส้ญัญาไว ้นี่คือส่วนสดุทา้ยของการเขา้กลุ่ม 
 

หลงัจากที่ทกุคนฝึกเสรจ็แลว้ ใหท้ าพิธีมหาสนิทหรือรบัประทานอาหารรว่มกนั 
 

หมายเหตุ - ในภาคผนวกของคู่มือฉบบันี ้มีรายการขอ้พระคมัภีรท์ี่กลุ่ม 3/3 จะสามารถ
เลือกศกึษาได ้
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บทเรียนที ่07 
ในบทเรียนนี ้เราจะเรียนเกี่ยวกับวงจรการเรียนรู ้โดยเทียบกับการหดัจักรยาน ซึ่งเป็นวิธี
ที่จะช่วยทวีจ านวนสาวก และเปลี่ยนพนัธกิจใหเ้ป็นกระบวนการ เราจะฝึกการเขา้กลุ่ม 
3/3 ในบทนีด้ว้ย และจะไดเ้รียนรูว้่าการเขา้กลุ่มสามารถส่งผลกระทบต่อการทวีจ านวน
ของคณุอย่างไร 

วงจรการเรียนรู้ : การหัดจักรยาน 
การสอนขี่จกัรยานประกอบดว้ยการท าใหด้ ูช่วยเหลือ เฝา้มอง และปล่อย อธิบายไดต้าม
ภาพนี:้ 

ท าให้ดู - การท าใหด้ ูคือการท าใหเ้ห็นเป็นตวัอย่าง นี่คือขัน้ตอนที่สัน้ที่สดุของการสอนขี่
จักรยาน ส่วนใหญ่จะท าแค่ครัง้เดียวก็เพียงพอ การท าเป็นตวัอย่างท าใหผู้เ้รียนรูว้่าการ
ปฏิบตัิเช่นนัน้หรือเครื่องมือนัน้ ๆ มีอยู่ และแสดงใหเ้ห็นภาพรวมว่าเป็นอย่างไร การท า
ใหดู้ซ า้ ๆ ไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพมากนักในการฝึกใครสกัคน เพราะพวกเขาควรจะได้
ทดลองท าสิ่งนัน้ดว้ยตวัเอง 
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เม่ือเด็กคนหนึ่งเห็นคนก าลงัขี่จกัรยาน นั่นแหละคือการท าให้ดู 
 

ช่วยเหลือ - การช่วยเหลือท าใหผู้เ้รียนไดล้งมือฝึกทกัษะ ขัน้ตอนนีใ้ชเ้วลานานกว่าการ
ท าใหดู้ คนที่เป็นพี่เลีย้งจะตอ้งมีการ “จับมือ” คอยชีแ้นะ และกระตือรือรน้ในการสอน   
พี่เลีย้งไม่จ าเป็นตอ้งใหก้ารช่วยเหลือจนกระทั่งผูเ้รียนสามารถท าไดค้ล่องแคล่ว เพียงแต่
ท าใหพ้วกเขาเขา้ใจพืน้ฐานของทกัษะ หากพี่เลีย้งใหก้ารช่วยเหลือนานเกินไป ผูเ้รียนจะ
เกิดการพึ่งพาในตวัพี่เลีย้งและไม่สามารถพฒันาทกัษะไดอ้ย่างเต็มที่ การช่วยเหลือควร
สิน้สดุลงเม่ือผูเ้รียนเริ่มท าสิ่งนัน้ ๆ ใหค้นอ่ืนไดเ้ห็น 
 

การที่พ่อ/แม่ช่วยประคองจักรยานขณะที่ลกูฝึกสรา้งสมดลุยใ์นการป่ันจกัรยาน นั่นแหละ
คือการช่วยเหลือ 
 

การเฝ้ามอง – การเฝ้ามองเป็นขัน้ตอนที่ยาวนานที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นการติดต่อกบั
ผูเ้รียนในทางออ้ม เป้าหมายคือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะจนช านาญ อาจใชเ้วลาสิบครัง้
หรือนานกว่าสองระยะแรกรวมกัน ขณะที่ผูเ้รียนมีความก้าวหนา้ในการใชท้ักษะ การ
ติดต่อกบัพี่เลีย้งก็จะลดนอ้ยลงจนเป็นการติดต่อแบบเฉพาะกิจมากกว่า ในระยะนีผู้เ้รียน
จะมีความรบัผิดชอบมากขึน้และจะเป็นคนลงมือฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ เอง โดยทั่วไปในการ
สรา้งสาวก จดุสิน้สดุของช่วงนีก้็คือเม่ือผูเ้รียนไดส้่งต่อทกัษะความรูไ้ปยงัคนรุน่ที่สี่ที่พวก
เขาเป็นผูฝึ้กสอนไดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ 
 

เม่ือพ่อแม่เฝา้ดลูกูป่ันจกัรยานและแน่ใจว่าพวกเขามีทกัษะและความรูด้ีพอจะป่ันไปดว้ย
ตนเอง นี่คือช่วงของการเฝ้ามอง 
 

การปล่อย  - การปล่อยเป็นเหมือนกับการจบการศึกษา เม่ือผู้เรียนสามารถท าสิ่ง
เดียวกบักบัที่พี่เลีย้งท าได ้และมีการติดต่อกนัเป็นระยะ ๆ การดแูลกนัฉนัเพ่ือน/พ่ีเลีย้งจะ
ด าเนินต่อไปหากผูเ้รียนและพี่เลีย้งยงัอยู่ในเครือข่ายเดียวกนั 
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เม่ือพ่อแม่ยอมใหลู้กป่ันจักรยานเองโดยไม่ตอ้งคอยเฝ้ามองอีกต่อไป นี่คือช่วงของการ
ปล่อย 
 

ฝึกการเข้ากลุ่ม 3/3 
 

กิจกรรม (90นาที) - ใชเ้วลา 90 นาทีจากนีไ้ปฝึกการเขา้กลุ่ม 3/3 ในหนา้ 19-20 
 

• มองย้อนกลับ - ใชบ้ทเรียนเรื่อง การทา้ทาย จากสปัดาหท์ี่แลว้มาฝึกเรื่อง ความสตัยซ์ื่อ 
• มองขึน้ - อ่านพระธรรมมาระโก 5:1-20 ดว้ยกนัและตอบค าถามขอ้ 1 - 4 
• มองไปข้างหน้า  - ใช้ค าถามข้อ 5, 6 และ 7 เพื่อพัฒนาการเชื่อฟัง การฝึกผู้อ่ืน           
และการแบ่งปัน 
 

หมายเหตุ - แต่ละส่วนควรใชเ้วลา 1/3 ของเวลาที่มี (หรือ 30 นาที) 



คู่มือซูเม ่/ หนา้ 40  

บทเรียนที ่08 
ในบทเรียนนี ้ เราจะเรียนรู ้ว่า ภายในระยะเวลาอันสั้น หัวหน้ากลุ่มเซลส์จะเตรียม
ผูต้ิดตามเพื่อใหข้ึน้มาเป็นผูน้  าตลอดชีวิตไดอ้ย่างไร เราจะเรียนรูว้่าพระเยซูทรงสอนว่า
ผูน้  าคือผูท้ี่รบัใชผู้อ่ื้น และเราจะใชเ้วลาฝึกเขา้กลุ่ม 3/3 ดว้ยกนัอีกครัง้ 
 

กลุ่มเซลสผ์ู้น า 
กลุ่มเซลส์ผู้น  าคือการเข้ากลุ่มแบบ 3/3 ที่มีการก าหนดระยะเวลาไวล้่วงหน้าร่วมกัน 
(เหมือนกับการฝึกอบรม 9 บทของซูเม่) เป้าหมาย ก็เพื่อเตรียมคนกลุ่มหนึ่งใหพ้รอ้มที่  
จะออกไปและตั้งกลุ่มใหม่ขึน้มา หรือจะตั้งเป็นกลุ่มเซลสผ์ูน้  ากลุ่มใหม่ขึน้มาเม่ือการ
ฝึกอบรมนีเ้สรจ็สิน้ลง 
 

วิธีการนีส้ามารถน าไปใชไ้ดใ้นหลายสถานการณ ์ไม่ว่าจะเป็นการใชก้ับกลุ่มคนที่ไม่มีที่
อยู่เป็นหลกัแหล่ง เช่น กลุ่มคนเรร่อ่น นกัเรียน นกัศกึษา ฯลฯ หรือจะใชก้บัคริสเตียนที่ไม่
สามารถตั้งกลุ่มประจ าขึน้มาได ้พวกเขาควรไดร้บัการฝึกฝนใหส้ามารถสรา้งกลุ่มใหม่           
ของตวัเองได ้วิธีนีส้ามารถใชไ้ดใ้นสถานการณท์ี่มีคนจ านวนมากมาเชื่อในเวลาเดียวกนั 
ท าใหไ้ม่มีเวลาเพียงพอหรือไม่มีโอกาสที่จะติดตามผลเป็นรายบุคคลไดด้ว้ยการใชว้ิธี  
พระพรยิ่งใหญ่ที่สดุหรือวิธีอ่ืน ๆ ที่คลา้ยคลงึกนั 
 

ฝึกการเข้ากลุ่มแบบ 3/3, อีกคร้ัง 
กิจกรรม (90นาที) - ใหท้ัง้กลุ่มใชเ้วลา 90 นาทีฝึกการเขา้กลุ่ม 3/3 จากหนา้ 19-20 
 

ท าตามขัน้ตอนต่อไปนี:้ 
 

• มองย้อนกลับ ใหส้มาชิกเล่าถึงความทา้ทายจากบทเรียนครัง้ที่แลว้เรื่อง การเชื่อฟัง 
ฝึกฝน และแบ่งปัน 
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• มองขึน้ อ่านกิจการ 2:42-47 ดว้ยกนัและตอบค าถามขอ้ 1-4 
• มองไปข้างหน้า ใชค้  าถามขอ้ 5, 6 และ 7 เพ่ือพฒันาการเชื่อฟัง การฝึกฝน 
และการแบ่งปัน 
 

ตลอดการฝึกฝนนี ้ใหผ้ลดักนัเป็นผูน้  าเพื่อทกุคนจะมีโอกาสน า อธิษฐาน หรือถามค าถาม 
ขอใหห้นนุใจและแนะน าซึ่งกนัและกนัวา่สิ่งใดท าไดด้แีลว้ และสิ่งใดสามารถพฒันาขึน้ได้
หากมีการฝึกฝนเพิ่มเติม และสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มควรจะพัฒนาไปสู่ขั้นต่อไปได้
อย่างไร 
 

หมายเหตุ - แต่ละส่วนควรใชเ้วลา 1/3 ของเวลาที่มี (หรือส่วนละ 30 นาที) 
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บทเรียนที ่09 
ในบทเรียนนี ้เราจะเรียนรูว้่ากระบวนการแบบตรงเป็นขั้นตอน ท าให้การเติบโตของ
อาณาจักรของพระเจ้าหยุดชะงัก แต่แนวคิดแบบ    ไม่เรียงตามล าดับจะช่วยคุณทวี
จ านวนสาวกได ้เราจะไดพ้บว่าเวลาเป็นส่วนส าคญัมากในการสรา้งสาวกและเราจะเรง่
ฝีเทา้ของเราหรือเร่งการขับเคลื่อนไดอ้ย่างไร เราจะเรียนรูว้่าผูต้ิดตามพระเยซูสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งของสองคริสตจักรเพื่อที่จะช่วยเปลี่ยนครอบครัวแห่งพระวิญญาณให้
กลายเป็นพระกายของผูเ้ชื่อที่เติบโตแผ่ขยายออกไป สุดทา้ย เราจะเรียนรูว้่าแผนการ 3 
เดือนจะช่วยคุณมองเห็นจุดสนใจที่คุณควรทุ่มเท และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขยายครอบครวัของพระเจา้แบบทวีคณู 
 

แผนการ 3 เดือน 
ถึงตอนนีคุ้ณก็ได้รูจ้ักเครื่องมือพืน้ฐานในการสรา้งสาวกไปบ้างแล้ว ขอให้ใช้เวลานี ้
อธิษฐานทูลถามองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อย่างเจาะจงว่า พระองคต์อ้งการใหคุ้ณใชเ้ครื่องมือ
เหล่านีอ้ย่างไรในระยะเวลาสามเดือนขา้งหนา้ เม่ือคุณไดใ้ชเ้วลาฟังพระองคแ์ลว้ใหเ้ขียน
รายละเอียดลงในแผนการด้านล่างนี ้ อธิบายแผนการของคุณให้คู่ฝึกของคุณฟัง          
และก าหนดตารางติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมขึน้มาเพื่อใช้ตรวจเช็คกันและกัน             
ไดใ้นสปัดาหท์ี่ 1, 2, 3, 4, 6, 8 และ 12 ต่อจากนี ้
 

ฉันจะเล่าเรื่องราวของฉัน (ค าพยาน) และเรื่องราวของพระเจ้า (ข่าวประเสริฐ)                 
ใหค้นเหล่านีฟั้ง: 
 

ฉนัจะเชิญคนเหล่านีม้าเขา้กลุ่มทีมีความรบัผิดชอบตรวจสอบไดก้บัฉนั: 
 

ฉันจะท้าทายคนเหล่านี ้ให้เริ่มตั้งกลุ่มที่ มีความรับผิดชอบได้ของพวกเขาเองขึ ้น           
และจะสอนพวกเขาว่าจะตอ้งท าอย่างไร: 
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ฉนัจะเชิญชวนคนเหล่านีใ้หม้าเริ่มตัง้กลุ่ม 3/3 กบัฉนั: 
 

ฉันจะท้าทายคนเหล่านีใ้ห้เริ่มตั้งกลุ่ม 3/3 ของพวกเขาเอง และสอนให้พวกเขารูว้่า
จะตอ้งท าอย่างไร: 
 

ฉนัจะเชิญชวนคนเหล่านีใ้หเ้ขา้รว่มกลุ่ม ความหวงั หรือกลุ่ม การคน้พบแบบ 3/3 
(โปรดดภูาคผนวก): 
 

ฉนัจะเชิญคนเหล่านีใ้หม้ารว่มเดินอธิษฐานกบัฉนั: 
 

ฉันจะช่วยเตรียมคนเหล่านีใ้หพ้รอ้มเล่าเรื่องราวของพวกเขาและเรื่องราวของพระเจา้ 
และใหพ้วกเขาเขียนรายชื่อ 100 คนที่พวกเขามีความเกี่ยวขอ้งดว้ย: 
 
ฉนัจะทา้ทายคนเหล่านีใ้หใ้ชว้งจรอธิษฐานอย่างสม ่าเสมอ: 
 

ฉนัจะใชว้งจรอธิษฐานทกุ (วนั/สปัดาห/์เดือน) 

ฉนัจะเดินอธิษฐานทกุ (วนั/สปัดาห/์เดือน) 

ฉนัจะเชิญคนเหล่านีม้ารว่มเซลสผ์ูน้  าที่ฉนัจะเป็นคนน า: 

ฉนัจะหนนุใจคนเหล่านีใ้หเ้ขา้รว่มการอบรมซูเม่: 

ค าสญัญาอื่นๆ:
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การฝึกอบรมขั้นสูง 
บทเรียนที ่10 

ในการฝึกอบรมขั้นสูง เราจะมาดูวิธีการยกระดบัความเขม้แข็งในการสอนของเราดว้ย
การใชแ้บบประเมินอย่างง่าย เราจะเรียนรูว้่าการเป็นผูน้  าในเครือข่ายจะช่วยใหค้ริสตจกัร
ขนาดเล็กที่ก าลังเติบโตสามารถเขา้มามีส่วนไดเ้พื่อการบรรลุผลที่มากขึน้ และเราจะ
เรียนรูก้ารพฒันากลุ่มพี่เลีย้งที่ปรกึษาที่จะท าใหผู้น้  าเติบโตขึน้อีกระดบัหนึ่ง 
 

รายการประเมินการฝึกสอน 
ส าหรบัการสรา้งสาวกแบบทวีคูณ คุณสามารถใชร้ายการประเมินการฝึกสอนซึ่งเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนีใ้นการประเมินจดุเด่นและจดุดอ้ยของคณุได ้คณุสามารถใช้
เครื่องมือนีช้่วยเหลือผูอ่ื้นได ้และผูอ่ื้นก็สามารถใชม้นัเพ่ือช่วยคณุไดด้ว้ยเช่นกนั 
 

โปรดท าตามขึน้ตอนเหล่านีเ้พ่ือประเมินตวัเอง (ใชเ้วลา 5 นาทีหรือนอ้ยกว่านัน้): 
• ข้ันที ่ 1 -  อ่านเครื่องมือการฝึกสาวกในแถวซา้ยสดุ 
• ข้ันที่  2 - ท าเครื่องหมายลงในช่องส าหรับเครื่องมือแต่ละอันตามเกณฑ์  

ดงัต่อไปนี:้ 
• หากคณุไม่คุน้เคยหรือไม่เขา้ใจเครื่องมือนี ้ท าเครื่องหมายในช่องสีด า 
• หากคณุพอจะเขา้ใจแต่ยงัไม่ค่อยแน่ใจในเครื่องมือนี ้ท าเครื่องหมายใน

ช่องสีแดง 
• หากคุณ เข้า ใ จและสามารถสอนพื ้นฐ านขอ ง เ ครื่ อ งมื อ นี้ ไ ด้                       

ท าเครื่องหมายในช่องสีเหลือง 
• หากคุณมั่ น ใ จ แล ะสามา ร ถสอน เค รื่ อ งมื อ นี้ ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี                          

ท าเครื่องหมายในช่องสีเขียว 
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หมายเหตุ - ใหผู้ฝึ้กซูเม่และ/หรือคู่ฝึกของคุณ หรือพี่เลีย้งไดดู้ผลการประเมินของคุณ
ดว้ย หากคุณก าลังฝึกสอนหรือเป็นพี่เลีย้งใหใ้ครบางคนอยู่ คุณควรส่งต่อเครื่องมือนี ้
ใหก้บัเขาเพ่ือใชป้ระเมินว่าคณุควรใหค้วามใส่ใจและฝึกฝนในดา้นใดบา้ง 
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รายการประเมินการฝึกสอน 
 
 

ด า      : ฝึกในเร่ืองใหม่และท าใหแ้น่ใจว่าเขา้ใจ 

แดง    : หยุดและอยู่กับเขาจนกว่าพวกเขา 

                จะท าขัน้พืน้ฐานได ้

เหลือง : เฝ้าดจูนสามารถท าไดอ้ย่างต่อเนือ่งแลว้ 

เขียว    : ปล่อยใหพ้วกเขาท าเองไดแ้ลว้ 

                 และหาคนใหม่เพื่อฝึกขึน้มา 
 
 
 

 
 

เคร่ืองมือในการสอน 

ท าให้ดู ช่วยเหลือ เฝ้ามอง ปล่อย 

ไม่รู้จักเลย ไม่มีทักษะ สามารถท าได้ มีความช านาญ 

บทบาทของพี่เลีย้ง 

พี่เลีย้งบอกวิธีการ 

และขอ้มลู 

พี่เลีย้งบอกวิธีการและ
ใหค้วามช่วยเหลือ 

พี่เลีย้งใหค้วามช่วย 

เหลือและหนนุใจ 

พี่เลีย้งรบัฟัง 

ความคืบหนา้ 

วางแผน 

 

พี่เลีย้งเป็น 

ผูต้ดัสินใจ 

พี่เลีย้ง/นอ้งเลีย้ง 

ปรกึษากัน พี่เลีย้ง 

เป็นผูต้ดัสินใจ 

พี่เลีย้ง/นอ้งเลีย้ง 

ปรกึษากัน นอ้งเลีย้ง 

เป็นผูต้ดัสินใจ 

 

นอ้งเลีย้ง 

เป็นผูต้ดัสินใจ 

การสรา้งสาวกแบบลูกเป็ด      

เล่าเรื่องราวของคุณ (ค าพยาน)      

เล่าเรื่องราวของพระเจ้า (ข่าวประเสริฐ)      

การเป็นผู้ดูแลความสัมพันธ์ - รายชื่อ 100 คน      

การเร่งการขับเคลื่อน      

พันธกิจแบบไม่เป็นขั้นตอน     

รูปแบบกลุ่ม 3/3     

คริสตจักรบา้น – รักพระเจ้า/ รักผูอ้ื่น  สรา้งสาวก     

การเป็นส่วนหนึ่งของสองคริสตจักร      

วงจรการเรียนรู  ้     

กลุ่มที่มีความรับผิดชอบ     

การเลีย้งดูตนเอง      

• อ่านพระวจนะทุกกวัน (เชื่อฟัง)      

• อธิษฐาน – พูดและฟัง (วงจรอธิษฐาน )     

• ชีวิตฝ่ายกาย – การสามัคคีธรรม (ซึ่งกันและกัน)     

• การข่มเหงและความทุกข์ยาก     

ตาที่จะมองเห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ไดอ้ยู่ในที่ใด      

การมองหาบุคคลแห่งสันติ  (มธ.10, ลก. 10)      

การเดินอธิษฐาน      

การเป็นคริสตจักร     

• การสามัคคีธรรม (ทานอาหารร่วมกัน)      

• การสรรเสริญและนมัสการ     

• กาศึกษาพระคัมภีร ์(เชื่อฟัง , ฝึกฝน)     

• การเล่าเรื่องพระเยซูให้ผู้อื่นฟัง      

• บัพติศมา      
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กลุ่มพ่ีเลีย้งทีป่รึกษา 
พระเยซูตรัสว่า - “เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน           
เรารักเจ้าทั้งหลายมาแลว้อย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น ถ้าเจ้าทั้งหลาย        
รกักนัและกนั ดงันีแ้หละคนทัง้ปวงก็จะรูไ้ดว้่าเจา้ทัง้หลายเป็นสาวกของเรา” 
 

กลุ่มพี่เลี ้ยงให้ค าปรึกษา ประกอบไปด้วยผู้น  าที่ก าลังตั้งกลุ่มสามส่วนสาม กลุ่มนี ้           
ใช้รูปแบบสามส่วนสาม และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการประเมินสภาพทาง          
ฝ่ายจิตวิญญาณในงานของพระเจา้ในพืน้ที่ที่คณุอยู่ 
 

กลุ่มพี่เลีย้งใหค้  าปรึกษา เป็นกลุ่มที่ใหค้  าปรกึษาในระดบัผูน้  าสู่ผูน้  า ใชไ้ดก้บัผูเ้ช่ือแต่ละ
คนในคริสตจักรพืน้ฐาน องคก์รพันธกิจ หรือแมแ้ต่เครือข่ายคริสตจักรพืน้ฐานที่ขยาย
กวา้งไกลไปทั่วโลก 
 

สมาชิกกลุ่มพี่เลีย้งให้ค าปรึกษา มองไปยังตัวชีว้ัดซึ่งเป็นเป้าหมายของพันธกิจตาม
หลกัการของพระเยซู จากนัน้ถามค าถามและใหค้วามคิดเห็น บทเรียนต่าง ๆ เหล่านีไ้ม่ได้
มีเจตนาจะท าใครคนใดคนหนึ่งเห็นความส าคญัของตนเองเพิ่มมากขึน้หรือรูส้ึกต ่าตอ้ย
ดอ้ยค่า แต่มีไวเ้พ่ือสอนและสรา้งแรงบนัดาลใจ 
 

รูปแบบง่ายๆ มีดงัต่อไปนี:้ 
 

มองย้อนกลับ (1/3 ของเวลาที่มี) 
 

ในส่วนแรก – ใช้เวลาอธิษฐานด้วยกัน ดูแลกันเช่นเดียวกับที่คุณเคยท าในกลุ่ม 3/3  
จากนัน้ใชเ้วลาทบทวนนิมิตของกลุ่มและความสตัยซ์ื่อของกลุ่มต่อค าสญัญาที่ใหไ้วใ้น
ครัง้ที่แลว้: 
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คุณติดสนิทในพระคริสต์แค่ไหน? (อ่านพระคัมภีร ์ อธิษฐาน เชื่อวางใจ เชื่อฟัง 
ความสัมพันธ์ส  าคัญต่าง ๆ?) กลุ่มของคุณท าตามแผนที่วางไวใ้นบทเรียนที่แลว้ไดแ้ค่
ไหน? ทบทวนสิ่งเหล่านัน้ 
 

มองขึน้ (1/3 ของเวลาที่มี) 
 
ใหก้ลุ่มอภิปรายค าถามต่อไปนี:้ 

1. การจดัท าแผนภาพสี่ดา้น (ผืนดินสี่ชนิด) ของคณุเป็นอย่างไรบา้ง? 
2. มีสิ่งใดที่ก าลงัด าเนินไปไดด้ว้ยดี? อะไรคือความทา้ทายที่สดุส าหรบัคณุ? 
3. ทบทวนดแูผนภมิูรุน่ต่าง ๆ 
4. มีสิ่งใดบา้งที่ทา้ทายคณุหรือมีสิ่งใดที่เขา้ใจยาก? 
5. พระเจา้ทรงส าแดงอะไรกบัคณุบา้งในช่วงนี?้  
6. ผูน้  าหรือสมาชิกคนอื่นมีค าถามหรือไม่? 

 

มองไปข้างหน้า (1/3 ของเวลาที่มี) 
 

ใชเ้วลาอธิษฐานเงียบๆ ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงส าแดงแก่
พวกเขาว่าควรตอบค าถามเหล่านีอ้ย่างไร: 

7. พระเจา้ทรงมีแผนการหรือเป้าหมายอะไรที่ฉันควรน าไปปฏิบตัิก่อนที่จะพบกันใน
ครัง้ต่อไป? (ใชเ้ครื่องมือการวิเคราะหผ์ืนดินสี่ชนิดเพื่อช่วยคณุเห็นงานไดช้ดัเจน) 

8. พี่เลีย้งของฉนัหรือสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนจะช่วยงานของฉนัไดอ้ย่างไรบา้ง?
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สดุทา้ย ใชเ้วลาอธิษฐานกบัพระเจา้รว่มกนั 
 

ใหทุ้กคนอธิษฐานเผื่อสมาชิกแต่ละคนและขอพระเจา้ทรงเตรียมจิตใจคนที่สมาชิกใน
กลุ่มจะมีโอกาสเขา้ถึงในช่วงที่แยกยา้ยจากกนัไป 
 

อธิษฐานขอพระเจา้ทรงประทานความกลา้หาญและก าลงัใหส้มาชิกแต่ละคนในกลุ่มเพ่ือ
จะน าสิ่งที่พระองคส์อนในบทเรียนต่าง  ๆ  ไปประยุกตใ์ชแ้ละปฏิบตัิตาม หากผูน้  าทีมที่
ประสบการณม์ากกว่าตอ้งการอธิษฐานเผื่อผูน้  าใหม่เป็นพิเศษ สามารถใชเ้วลาช่วงนีไ้ด้ 
 

เนื่องจากกลุ่มลักษณะนีม้ักจะพบกันในที่ห่างไกล  ไม่ไดอ้าศัยอยู่ใกลก้ัน คุณอาจไม่
สามารถท าพิธีมหาสนิทหรือรบัประทานอาหารร่วมกันได ้ แต่ขอใหคุ้ณใหเ้วลากับการ
ถามไถ่เรื่องสขุภาพ ครอบครวัตลอดจนเพ่ือนฝงู 
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มีการประกาศข่าวประเสริฐ 
และมีการบพัติศมา 

พืน้ทีใ่หม่ 
หรือคนกลุ่มใหม่ 

หรือมีผูไ้ดร้บัการฝึก
ขึน้มา 
 

 

แผนภาพวิเคราะหส่ี์ด้าน : ผนืดินส่ีชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผืนดินทีใ่ห้ผลทวีคูณ : ใครคือผูเ้ช่ือสตัยซ์ื่อที่คณุก าลงัตดัสินใจเลือกและเตรียม 
พวกเขา และรบัผิดชอบร่วมกับเขาในการสรา้งสาวกใหม่ 
คณุจะท าเม่ือไร และท าอย่างไร? 

ผืนดินว่างเปล่า  : คณุก าลงัวางแผนขยายอาณาจกัรของพระเจา้ที่ไหนหรือ 
                                          กบัใคร (คนกลุ่มใด)? 
ผืนดินทีก่ าลังหว่าน : คณุก าลงัเล่าข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจกัรของพระเจา้ที่ไหน 

  หรือกบัใคร? และอย่างไร? 
ผืนดินทีก่ าลังเติบโต : คณุก าลงัเตรียมคนใหพ้รอ้ม ช่วยใหพ้วกเขาเติบโตฝ่าย 

  จิตวิญญาณ ชีวิตส่วนตวั และการขยายเครือข่ายอย่างไร? 
ผืนดินทีก่ าลังเก็บเก่ียว : ครอบครวัฝ่ายจิตวิญญาณ (คริสตจกัรบา้น) 

  ก าลงัเกิดใหม่อย่างไร? 

ว่างเปล่า 
ก าลังหว่าน 

ก าลังเก็บเก่ียว 
ก าลังเติบโต 

เกิดผลทวีคูณ 
การฝึกอบรมผูน้ า 

และมีรุ่นใหม่เพ่ิมเขา้มา 

คริสตจักรใหม่ก่อตวัขึน้ 
มีกลุ่มใหม่เกิดขึน้ 
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รูปแบบคริสตจักรบ้านแสดงด้วยแผนภูมิแสดงรุ่น 
 
 
 

 
   

                                                                                                                   
 
 
 

 

  

 
  สมภพ 

จตุจักร  6-13 
ประทีป 

ดินแดง 7-13 
 

จักรพันธ ์
พระโขนง 9-13 

เจริญ 
จตุจักร  9-13 

0
 

7 

  

 

Y 4 N 0 

4 1 

 
N 1 

2 2 

 
Y 4 

เอนก   อนันต ์ 
เรือนจ า 10-13 เกษตร 1-14 คิด 

บางจาก 1-14 
สามารถ 

จตุจักร  2-14 

8 0 

 
N 2 

0 8 

 
Y 4 

5 0 

 
N 0 

4 2 

 
N 2 

  

 

  ศักดิ์ 
ระยอง 9-13 

กวิล 
อุทัย 1-14 จอรจ์ 

แฟรงคเ์ฟิรท์ 
8-13 

ด ารง 
สิงคโปร ์11-13 

ประเสริฐ 
ขอนแก่น 1-14 

6 0 

 
N 0 

2 2 

 
N 2 

4 1 

 
N 2 

2 6 

 
Y 4 

4 0 

 
N 0 

กร 
ออนไลน ์5-13 

 
2 4 

 
N 4 

 
3 0 

 
N 0 

1
2 

 

 
N 0 

 
0 8 

 
Y 8 

ช่ือหัวหน้ากลุ่ม 

สถานที่/วันที่เริ่มต้น 

สันติ 
จตุจักร 3-13 

 

วิน 
เบอลิน 2-14 

ทิม 
บารู 2-14 

อานนท ์
บางจาก 5-14 

ชาลี 
จตุจักร 9-14 

#ใครท่ีจะเริ่ม
ตัง้กลุ่มใหม่ 

ท างานเช่นเดียวกับ   
      คริสตจักร (ใช่/ไม่)  

#จ านวนผู้ท่ีอยู่ 
ในกลุ่มท่ีมีความ
รบัผิดชอบ 

#จ านวนผูร้ับ 
บพัติศมาในกลุ่ม 

            #จ านวน 
ผูแ้สวงหาในกลุ่ม 
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ภาคผนวก
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ข้อพระคัมภรีส์ าหรับกลุ่ม 3/3 
ความหวัง (ส าหรับผู้แสวงหา) 
พระวจนะชุดนีใ้ชส้  าหรบัช่วง “มองขึน้” 
พระวจนะบางตอน  อาจตอ้งใชเ้วลาใน
การเขา้กลุ่มมากกว่าหนึ่งครัง้ 
 

1.  ความหวงัส าหรบัคนบาป: 
 ลกูา 18:9-14  

2.  ความหวงัส าหรบัคนยากจน: 
 ลกูา 12:13-34  

3.  ความหวงัส าหรบัผูท้ี่หลบหนี: 
 ลกูา 15:11-32 

4.  ความหวงัส าหรบัผูห้ลงหาย: 
 ลกูา 19:1-10 

5.  ความหวงัส าหรบัผูโ้ศกเศรา้: 
 ยอหน์ 11:1-44 

6.  ความหวงัส าหรบัผูแ้สวงหา: 
 ยอหน์ 3:1-21 

  
 

หมายส าคัญของยอห์น (ส าหรับ    
ผู้แสวงหา) 
พระวจนะด้านล่างนี ้ใช้ส  าหรับการ 
“มองขึน้” พระวจนะบางตอนอาจตอ้ง
ใช้เวลาในการเข้ากลุ่มมากกว่าหนึ่ง
ครัง้ 
 
 

1.  ทรงเปลี่ยนน า้เป็นเหลา้องุ่น: 
 ยอหน์ 2:1-12 

2.  ทรงรกัษาบตุรชายของขา้ราชการ: 
 ยอหน์4:46-54 

3.  ทรงรกัษาคนง่อย: 
 ยอหน์ 5:1-17 

4.  ทรงเลีย้งคนหา้พนัคน: 
ยอหน์ 6:1-14 

5.  ทรงด าเนินบนน า้: 
ยอหน์ 6:15-25 

6.  ทรงรกัษาคนตาบอดแต่ก าเนิด: 
ยอหน์ 9:1-41 

7.  ทรงใหล้าซารสัเป็นขึน้จากตาย: 
ยอหน์ 11:1-46 

  
 
เร่ิมติดตามผล: การพบกัน 8 คร้ังแรก 
พระธรรมชุดนีเ้หมาะกับผู้ที่เป็นคริสเตียน
แล้วแต่ยังไม่เคย เข้ากลุ่มแบบนี ้มาก่อน 
ส่วนของการฝึกนี ้เ ป็นตัวอย่างภาพรวม     
ของทั้ง 8 บทเรียน การฝึกฝนส่วนตวัจะเริ่ม
ขึน้ในการเขา้กลุ่มครัง้ต่อไป 
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1. เล่าเร่ืองราวของคุณ 
มองขึน้: มาระโก 5:1-20 ใครค่รวญ   
             ขอ้ 18-20 เป็นพิเศษ 
 

ฝึกหัด: ฝึกเล่าเรื่องราวของคุณ คุณ
จ าเป็นต้องเตรียมเรื่องราวของคุณ
เอาไว้และพร้อมที่จะเล่าให้ผู้อ่ืนฟัง
เวลาที่คุณประกาศเรื่องของพระเยซู 
ต่อไปนีน้ีค้ือวิธีเล่าเรื่องราว ของตวัคุณ
เอง: 
 

•  เล่าถึงชีวิตของคณุก่อนจะมาติดตาม
พระเยซู บรรยายความรู้สึกต่าง ๆ 
(ความเจ็บปวด ความโดดเดี่ยว) ตัง้
ค าถาม (เกิดอะไรขึน้กับเราหลงัจาก
ตายไปแลว้) หรือเล่าถึงปัญหาที่คณุ
เคยมีก่อนมาติดตามพระเยซู 

• เล่าว่าคุณมาเป็นผู้ติดตามพระเยซู
ได้อย่างไร –  เล่าเรื่องพระเยซูให้
พวกเขาฟัง! สิ่งส าคัญในการเล่า
เรื่องของ  พระเยซูคือ เราทุกคนท า
ใหพ้ระเจา้ไม่พอพระทัยเพราะบาป
ของเรา เราจะต้องตายเพราะบาป
ของเรา แต่เราไดร้บัการช่วยใหร้อด

เม่ือเราเชื่อวางใจในพระเยซูผูส้ิน้พระชนม์
เพราะบาปของเรา พระองค์ทรงถูกฝัง   
และเป็นขึน้จากความตาย 

• เล่าถึงชีวิตของคุณหลังจากมาติดตาม
พระเยซู เล่าใหพ้วกเขาฟังว่าพระเยซูทรง
เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างไร เล่าถึง
ความชื่นชมยินดี สนัติสุขและการใหอ้ภยั
ที่พระเยซูประทานให ้

• เชิญชวนให้ตอบสนอง เรื่องราวของคุณ
ควรเรา้ใจใหผู้ฟั้งตอบสนอง ถามค าถามที่
จะช่วยใหคุ้ณทราบว่าผูฟั้งมีความสนใจ
เรื่องจิตวิญญาณในระดบัไหน คุณอาจใช้
ค าถามว่า “คณุอยากจะรูไ้หมว่าคณุจะรบั
การอภัยไดอ้ย่างไร?” หรือ “คุณอยากจะ
ให้พระเจ้า เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ
ไหม?” 

• เล่าเรื่องราวของคุณเอง (3 นาทีหรือนอ้ย
กว่านัน้) ควรเล่าใหส้ัน้และน่าสนใจ อย่า
ใหน้่าเบื่อและอย่าพูดนานเกินไป จนคน
ฟังหมดความสนใจ 

• ฝึกเล่าเรื่องราวของคุณกับใครสักคน     
ในกลุ่ม 
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• เลือกคน 5 คน ที่คุณจะเล่าเรื่องราว
ให้ฟัง ขอพระเจ้าทรงส าแดงว่ า
พระองค์อยากให้คุณเล่าเรื่องราว
ของคณุใหใ้ครฟังในสปัดาหน์ี ้

 
2. เล่าเร่ืองราวของพระเยซู 
 
มองขึน้: 1 โครินธ ์15:1-8; โรม 3:23; 
              โรม 6:23 
 

ฝึกหัด :  ให้ทุกคนในกลุ่มได้ฝึกเล่า
เรื่องราวของพระเยซูโดยใชลู้กเต๋าภาพ
พระเยซู หรือวิธีอ่ืนที่ไม่ซบัซอ้น เพื่อเล่า
เรื่องของคุณและเรื่องราวของพระเยซู
ให้กับคน 5 คนในสัปดาห์นี ้ ขอให้ฝึก
แบบนีท้กุสปัดาห ์

 
3. ติดตาม & ปลา 

มองขึน้ : มาระโก 1:16-20 

ฝึกหัด: เขียนรายชื่อคนที่คุณรูจ้ัก 100 
คนลงบนกระดาษ (คนในครอบครัว , 
เพื่อนฝูง, เพื่อนบ้าน , เพื่อนร่วมงาน, 
เพื่อนร่วมชั้นเรียน) คนที่ควรจะได้ยิน

เรื่องราวของพระเยซู เล่าเรื่องของคุณและ
เรื่องราวของพระเยซูให้กับ  5 คนนั้นใน
สปัดาหน์ี ้ท าสิ่งนี ้   ทกุสปัดาห ์

 
4. บัพติศมา 
 

มองขึน้: โรม 6:3-4; กิจการ 8:26-40 
 

ฝึกหัด: หาแหล่งน า้ใกล้ๆ  (อ่างน า้ สระว่าย
น า้ แม่น า้ บงึ) และใหบ้พัติศมาผูเ้ช่ือใหม่ทุก
คน โปรดให้บัพติศมาแก่ผู้ที่มาเชื่อใหม่
ในทันที หากคุณตอ้งการเรียนรูเ้รื่องการให้
บพัติศมาเพิ่มเติม  อ่านใน  กิจการ 2:37-4, 
8:5-13, 8:36-38, 9:10-19, 10:47-48, 
16:13-15, 16:27-34, กิจการ 18:5-9 และ 
1โครินธ ์1:10-17, กิจการ 19:1-5,               
กิจการ 22:14-17 

 

เล่าเรื่องของคุณและเรื่องราวของพระเยซู
ให้กับคน 5 คน ในสัปดาห์นี ้ ท าแบบนี ้ทุก
สปัดาห ์
 

 
 



คู่มือซูเม ่/ หนา้ 56  

5. พระคัมภีร ์
 

มองขึน้: 2 ทิโมธี 3:14-16 
 

ฝึกหัด: ท่องจ าค าถามส าหรบัการศกึษา
พระคัมภีร ์เจ็ดข้อ (ค าถามข้อ 1-7 ใน
การประชมุปกติทกุครัง้)  
เล่าเรื่องของคุณและเรื่องราวของพระ
เยซูใหก้ับคน 5 คนในสปัดาหน์ี ้ท าแบบ
นีท้กุสปัดาห ์

 
6. สนทนากับพระเจ้า 

มองขึน้: มทัธิว 6:9-13 

ฝึกหัด: เรียนรูว้ิธีการใชมื้อประกอบการ
พูดกับพระเจ้า อธิษฐานตามแบบพระ
เยซูในมัทธิว 6:9-13 โดยใช้การมือท า
เป็นสญัลกัษณ ์
 

1. ฝ่ามือ = ความสัมพันธ์ ฝ่ามือเป็น
ฐานของนิว้ทั้งห้าของเรา การใช้เวลา
ส่วนตัวกับพระเจ้าก็เป็นพื ้นฐานของ
ค ว ามสัมพันธ์ส่ ว นตัว ขอ ง เ ร ากับ
พระองค์ด้วย “ข้าแต่พระบิดาของข้า
พระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์” 
[มทัธิว 6:9] 

2. นิ้วโป้ง = การนมัสการ นิว้โป้งเตือนเรา
ว่าเราจะตอ้งนมสัการพระเจา้ก่อนที่เราจะขอ
สิ่งใด ”...ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่
เทิดทนูสกัการะ” [มทัธิว 6:9] 
3. นิ้วชี้ = ยอมจ านน เรายอมจ านนมอบ
ถวายชีวิตของเรา แผนการ ครอบครวั การเงิน 
การงาน อนาคต ทุกอย่างในชีวิตของเราต่อ
พระเจา้ ขอใหอ้าณาจักรของพระองค์ได้รับ
การสถาปนาไว ้[มทัธิว 6:10] 
4. นิ้วกลาง = ขอ จากนัน้ เราขอใหพ้ระเจา้
ช่วยตอบสนองความจ าเป็นของเรา “ขอโปรด
ประทานอาหารประจ าวัน แก่ข้าพระองค์
ทัง้หลายในวนันี”้  [มทัธิว 6:11] 
5. นิ้วนาง = การให้อภัย เราขอใหพ้ระเจา้
ยกโทษความผิดบาปต่าง ๆ ของเรา และเรา
จะตอ้งยกโทษใหผู้อ่ื้นดว้ย “ขอทรงยกหนีใ้ห้
ข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์
ทั้งหลายได้ยกหนีใ้ห้ผู้ที่เป็นหนีข้ ้าพระองค์
ทัง้หลายเช่นกนั” [มทัธิว 6:12] 
6. นิ้ว ก้อย = การปกป้อง  เราขอการ
ปกป้อง “และขออย่าใหข้า้พระองคท์ั้งหลาย
ล้มลงเ ม่ือถูกทดลอง แต่ขอทรงช่วยข้า
พระองคท์ัง้หลายใหพ้น้จากมารรา้ย  [มทัธิว 
6:13]  
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7. นิ้วโป้ง ( อีกคร้ัง) =  นมัสการ       
เราปิดท้ายด้วยการนมัสการพระเจา้ผู้
ทรงฤทธานุภาพ แบบเดียวกับที่เราท า
ตอนเร่ิมตน้ “เหตวุ่าราชอ านาจ ฤทธิ์เดช 
และพระสิริ เป็นของพระองค์สืบๆ ไป
เป็นนิตย ์อาเมน”  [มทัธิว 6:13] 
 

เล่ า เรื่ องของคุณและเรื่ องราวของ       
พระเยซูให้กับคน 5 คนในสัปดาห์นี ้     
ท าแบบนีท้กุสปัดาห ์
 
 

 

7. เวลาแห่งความยากล าบาก 
 

มองขึน้: กิจการ 5:17-42; 
              มทัธิว 5:43-44 
 

ฝึกหัด : เล่าให้สมาชิกในกลุ่มฟังถึง
ความยากล าบากที่คุณเผชิญเพราะ
ความเชื่ อใหม่ของคุณ คิดถึงความ
ยากล าบากต่าง ๆ ที่คุณอาจต้องเจอ 
แสดงบทบาทสมมตุิว่าคณุจะตอบสนอง
ดว้ยความกลา้หาญและความรกัตามที่
พระเยซูสอนไวไ้ดอ้ย่างไร อธิษฐานเผื่อ
แต่ละคนหลงัจากที่พวกเขาเล่าเรื่องแลว้ 
เล่าเรื่องของคุณและเรื่องราวของพระ
เยซูใหก้ับคน 5 คนในสปัดาหน์ี ้ท าแบบ
นีท้กุสปัดาห ์
 
 

8. เติบโตเป็นคริสตจักร 
 

มองขึน้: กิจการ 2:42-47, 
             1 โครินธ ์11:23-34 
 

ฝึกหัด: พูดคุยกันถึงสิ่งที่กลุ่มของคุณควรจะ
ท าเพื่อจะเป็นเหมือนคริสตจักรที่บรรยายไว้
ในพระวจนะตอนนี ้ น ากระดาษเปล่าแผ่น
หนึ่งมาแลว้วาดวงกลมขึน้ดว้ยเสน้ประเพื่อ
แทนกลุ่มของคณุ ที่เหนือวงกลม เขียนตวัเลข 
3 ตวั ไดแ้ก่ จ านวนผูท้ี่มาเขา้กลุ่มเป็นประจ า 
( ภ า พคน )  จ า น ว น ผู้ เ ชื่ อ ใ นพ ร ะ เ ย ซู                  
(ไม้กางเขน) และจ านวนผู้ที่ ได้รับบัพติศ
มาแลว้ (น า้) 
 
 

 
 
 
 

หากกลุ่มของคุณมีความตั้งใจจะเติบโตเป็น
คริสตจักร ใหเ้ชื่อมเสน้ประรอบวงกลามจน
กลายเป็นเสน้ทึบ หากคุณมีการปฏิบัติตาม
ภาพที่เป็นส่วนประกอบในวงกลมอยู่ เป็น
ประจ า ใหค้ณุวาดภาพเหล่านีล้งไปในวงกลม 
แต่ถ้าคุณไม่ได้ท าบางอย่างหรือคุณให้คน
นอกมาช่วยท าให ้ใหคุ้ณวาดภาพเหล่านีไ้ว้
นอกวงกลม 
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1. การตัง้ใจจะเติบโตเป็นครสิตจกัร: 
ใชเ้สน้ทึบวาดวงกลมแทนเสน้ประ 

2. บพัติศมา – น า้ 
3. พระคมัภีร ์– หนงัสือ 
4. ระลกึถึงพระเยซู – ขนมปัง          

และถว้ยน า้ 
5. การสามคัคีธรรม – หวัใจ 
6. การถวายและพนัธกิ –                 

เครื่องหมายเงิน 
7. อธิษฐาน – มือพนม 
8. สรรเสริญพระเจา้ – คนชมืูอ 
9. เล่าเรื่องพระเยซูใหผู้อ่ื้นฟัง – เพ่ือน

จงูมือเพ่ือนน ามาสู่ความเชื่อ 
10. เขามาถึงความเชื่อ 
11. ผูน้  า – หนา้ยิม้สองหนา้ 
 

 
 
กลุ่มของคณุยงัขาดสิ่งใดที่จะท าใหเ้ติบโตขึน้
คริสตจกัรที่เขม้แข็ง? 
 

เล่าเรื่องของคุณและเรื่องราวของพระเยซู
ให้กับคน 5 คนในสัปดาห์นี ้ ท าแบบนี ้ทุก
สปัดาห ์

 
ทีไ่หนต่อ? 
อ่านใบปลิวเกี่ยวกบักลุ่ม 3/3 เร่ืองการคน้พบ 
หรือการเสริมสรา้งความเขม้แข็ง หรือเลือก
พระธรรมเล่มหนึ่งเช่น ยอห์นหรือมาระโก 
(เลือกเพียงหนึ่งเรื่องส าหรบัการเขา้กลุ่มแต่
ละครัง้) 

 
การค้นพบ 
(ส าหรับกลุ่มที่ต้องท าความรู้จัก หรือท า
ความคุน้เคยกบัพระคมัภีร)์ 
 

ใช้พระธรรมตอนต่อไปนี ้ในการ “มองขึน้” 
พระธรรมบางตอน อาจต้องใช้เวลาศึกษา
รว่มกนัมากกว่าหนึ่งครัง้ 
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ค้นพบพระเจ้า – พระเจา้คือใครและ
พระองคเ์ป็นอย่างไร 
1. การทรงสรา้ง - ปฐมกาล  1 
2. การสรา้งมนษุย ์- ปฐมกาล 2 
3. มนษุยไ์ม่เช่ือฟังพระเจา้- ปฐมกาล 3 
4. โนอาหแ์ละน า้ท่วมโลก 

- ปฐมกาล 6:5-8:14 
5. สญัญาที่พระเจา้ประทานแก่โนอาห ์

- ปฐมกาล 8:15-9:17 
6. พระเจา้ตรสักบัอบัราฮมั 

- ปฐมกาล 12:1-7; 15:1-6 
7. ดาวิดขึ ้นเป็นกษัตริย์ของเชื ้อสาย

ของอบัราฮมั 
- 1 ซามเูอล 16:1-13; 
2 ซามเูอล 7:1-28 

8. ดาวิดกบันางบทัเชบา 
- 2 ซามเูอล 11: 1-27 

9. เร่ืองราวของนาธาน 
- 2 ซามเูอล 12:1-25 

10. พระเจา้สัญญาว่าพระผูช้่วยใหร้อด
จะเสด็จมา - อิสยาห ์ 53 

 
 

ค้นพบพระเยซู – พระเยซูคือใครและเหตุใด
พระองคจ์ึงเสด็จมา 

1. 1. พระผูช้่วยใหร้อดทรงบงัเกิด 
2.     - มทัธิว 1:18-25 
3. 2. พระเยซูรบับพัติศมา 
4.     - มทัธิว 3:7-9, 13-15 
5. 3. คนถกูผีสิงไดร้บัการรกัษา 

    - มาระโก 5:1-20 
6. 4. พระเยซูไม่ปล่อยใหแ้กะหลงหาย 
7.     - ยอหน์ 10:1-30 
8. 5. พระเยซูรกัษาคนตาบอด 
9.     - ลกูา 18:31-42 

6. พระเยซูกบัศกัเคียส 
    - ลกูา 19:1-9 
7. พระเยซูกบัมทัธิว 
    - มทัธิว 9:9-13 
8. พระเยซูทรงเป็นทางเดียว 
    - ยอหน์ 14:1-15 
9. การมาของพระวิญญาณบริสทุธิ์ 
    - ยอหน์ 16:5-15 
10. พระกระยาหารมือ้สดุทา้ย 
      - ลกูา 22:14-20 
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11. การจบักมุและการไต่สวน 
      - ลกูา 22:47-53; 23:13-24 
12.  การตรงึกางเขน 

- ลกูา 23:33-56 
13.  พระเยซูทรงพระชนมอ์ยู่ 

- ลกูา 24:1-7, 36-4; กิจการ 1:1-11  
14.  การเชื่อและการกระท า 

- ฟิลิปปี 3:3-9 

 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
(ส าหรบัผูเ้ช่ือใหม่ หรือกลุ่มที่ตอ้งการ 
เนน้เรื่องการเป็นสาวก)  
 

พระเยซูตรัสว่า - เรียนรูก้ารเชื่อฟังพระ
บัญชาของพระเยซู เล่าเรื่องพระเยซูให้
คนในรายชื่อของคณุฟังต่อไป 
 

1.1 เช่ือและท าตาม - ยอหน์ 14:15-21  
1.2 กลบัใจ เชื่อ ติดตาม – 

มาระโก 1:14-17; เอเฟซสั 2:1-10 
1.3 บพัติศมา - มทัธิว 28:19; 

กิจการ 8:26-38 
1.4 รกัพระเจา้ รกัผูอ่ื้น - ลกูา 10:25-37 

พระเยซูยังตรัสไว้อีกว่า - เรียนรูก้ารเชื่อฟัง
พระบัญชาของพระเยซู เล่าเรื่องพระเยซูให้
คนในรายชื่อของคณุฟังต่อไป 
 

2.1 2.1 พดูคยุกบัพระเจา้ - มทัธิว 6:9-13 เรียนรู ้ 
2.2        และฝึกฝนการอธิษฐานตามแบบของ 
2.3        พระเยซู  
2.4 2.2 ระลกึถึงพระเยซู - ลกูา 22:14-20; 
2.5       1 โครินธ ์11:23-32 
2.6 2.3 ถวาย - กิจการ 4:32-37   
2.7 2.4 ส่งต่อ - มทัธิว 28:18-20 
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ติดตามอย่างที่ฉันติดตาม – สรา้ง
สาวก ถ่ายทอดสิ่งที่คุณไดเ้รียนรูใ้หแ้ก่
ผูอ่ื้น สอนพวกเขาใหส้่งต่อไปดว้ย 
 
3.1  หาสาวกสกัคน - 2 ทิโมธี 1:1-14 
3.2 ถ่ายทอดสิ่งที่ไดร้บั 
      - 2 ทิโมธี 2:1-4, 14-16 
3.3 สอนเขาใหส้อนผูอ่ื้น 
      - 2 ทิโมธี 3:1-17 

3.4 ช่วงเวลาแห่งความยากล าบาก 
–  2 ทิโมธี 4:1-22 

 
ทวีจ านวนกลุ่ม 3/3 – รวบรวมสาวก
ของคณุแลว้ตัง้กลุ่มใหม่ 

 

4.1 เร่ิมตน้และวางแผน 
- ลูกา 10:1-11 ฟังการทรงน าของ
พระเยซูในการสรา้งกลุ่มใหม่ 

4.2 เขา้กลุ่ม - กิจการ 2:14-47 
4.3 บุคคลแห่งสันติสุข - มาระโก 5:1-

20, 6:53-56 มองหาคนที่ยินดีเล่า
เรื่องราวของพระเยซู เริ่มตั้งกลุ่ม
โดยมีคน ๆ นั้นกับเพื่อน ๆ และ
ครอบครวัของเขา  

4.4 คนที่พรอ้ม - มทัธิว 13:1-9, 18-23 

น า – เรียนรูว้ิธีน ากลุ่ม 3/3 
 

5.1 ท าใหด้ ู(จงน าแบบนี)้ - ยอหน์ 13:1-17 
5.2 ท าใหด้ ู(อย่าน าแบบนี)้ - 3 ยอหน์ 5-14 
5.3 ช่วยเหลือ - มาระโก 4:35-41 
5.4 เฝา้มอง - ลกูา 10:1-11, 17, 20 
5.5  ปล่อย - มทัธิว 25:14-30 

 
ออกไป: สู่ชุมชน – เรียนรูว้ิธีเขา้หาชมุชน
ของคณุ 

 
6.1 ออกไป : ในชมุชน - กิจการ 1:1-8 
6.2 ช่วยเหลือคนยากจน เล่าข่าวประเสริฐ   
      - ลกูา 7:11-23 
6.3 ไปในที่ ๆ พระเจา้ส่งไป 
      - กิจการ 10:9-48 
6.4 ออกไปอย่างมีแผนการ 
      - กิจการ 13:1-3, 32-33, 38-39; 
      4:21-23, 26-27 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือซูเม ่/ หนา้ 62  

ออกไป : สู่โลก – เรียนรูว้ิธีที่จะ
ออกไปปะรกาศที่สดุปลายแผ่นดิน
โลก 

 

7.1 ออกไปทั่ ว โลก  -  กิจการ 1:1-8; 
มทัธิว 28:19-20 

7.2 ออกไปที่ ๆ พระเจา้ส่งไป 
- กิจการ 8:26-38 

7.3 พระเจา้ทรงรกัทกุชนชาติ 
- ยอหน์ 4:4-30, 39-41 

7.4 ออกไปพรอ้มแผนการ 
-  กิ จการ  13:1-3, 32-33, 38-39; 
14:21-23,26-27 

 
จดจ าพืน้ฐานส าคัญ เรียนรูว้่า
คณุจะท าอย่างไรเม่ือคณุเขา้กลุ่ม 
 

8.1 พระเยซูส าคญัที่สดุ 
- ฟิลิปปี 2:1-11 

8.2 พดูคยุกบัพระเจา้ - มทัธิว 6:9-13 
8.3 ชมุชน - ฮีบรู 10:23-25 
8.4 พระคมัภีร ์- 2 ทิโมธี 3:10-17 

 

ตัง้มั่น – เรียนรูท้ี่จะรกัษาความเขม้แข็ง
และตดิตามพระเยซู 
 

9.1 การไม่เช่ือฟัง - โยนาห ์1 
9.2 ตัง้มั่น - โยนาห ์2 
9.3 เช่ือฟัง - โยนาห ์3 
9.4 เช่ือฟังจนถึงที่สดุ - โยนาห ์4 
9.5 ใชม้นัหรือสญูเสียมนัไป 

- มทัธิว 25:14-30 
 
ทีไ่หนต่อ? 
เลือกขอ้ความจากพระคมัภีรแ์ละเขา้กลุ่ม
อย่างสม ่าเสมอ  ใช้ค าถามและรูปแบบ
การเขา้กลุ่มแบบเดิม อย่าหยดุการประชมุ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทวีจ ำนวนสำวก 


