
คาํถามเพ่ือการอภิปราย 
สัปดาหน้ี์ : 
1. คุณไดมี้สว่นร่วมในการสนทนาทางจิตวญิญาณ  
สัปดาหท่ี์ผา่นมานอกเหนือจากการเขา้ร่วมกลุม่หรือไม?่ คุณเป็นเหมือนเกลือและแสงสวา่งในโลกของคุณหรือ
ไม?่ 
2. คุณไดรั้บการสัมผัสกับวัตถุเสน่หท์างเพศหรือยอมให้ความคดิของคุณเขา้ไปสนุกกับความไมเ่หมาะสมทาง
ความคดิสัปดาหน้ี์หรือไม?่ 
3. คุณไดพู้ดทาํลายจิตใจใครหรือไม ่หรือแมก้ระท่ังการพูดลับหลัง? 
4. คุณไดใ้สใ่จ ให้เกียรติ เขา้ใจ และมีนํา้ใจ ในสายสัมพันธท่ี์สาํคัญของคุณหรือไม?่ 
5. คุณมีความกระตือรือร้นท่ีจะรับใชผู้อ่ื้น และคุณไดท้าํดว้ยจิตวญิญาณของความออ่นน้อมถอ่มตนหรือไม?่ 
6. คุณไดห้ลบหนีความช่ัวร้าย และพยายามติดตามความชอบธรรม ความเช่ือ ความรักและความสงบสุข หรือไม่
? 
7. คุณยังคงโกรธตอ่ผูอ่ื้นอยูห่รือไม?่ 
8. _____________________________________ 
    (คาํถามของคุณเองในการอภิปราย) 
9. คุณอา่นจบหรือยัง และไดย้นิเสยีงของพระเจา้ไหม แลว้คุณจะทาํอะไรตอ่ไปเก่ียวกับเร่ืองน้ี? 
10. คุณจริงใจ สัตยซ่ื์อ ตอ่การตอบหรือไม?่ 
 

แบบแผนการอธิษฐานอยา่งจดจอ่ 
สมาชิกแตล่ะคนของกลุม่ MAD ระบุ 2-3 คน ท่ีพระเจา้เขา้ถึงจิตใจของพวกเขา เพราะพวกเขาตอ้งการพระเยซู 
เขียนช่ือพวกเขาลงในกลุม่บนเอกสารน้ี สอดเอกสารฉบับน้ีใน พระคัมภีร์ของคุณเป็นเหมือนท่ีค่ันหนังสอื
สาํหรับชีวติประจาํวันของคุณ เม่ือคุณเปิดอา่นพระคัมภีร์ จะไดเ้ป็นการเตือนให้อธิษฐานสาํหรับ พวกเขาได ้
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
พระองคเ์จา้เราอธิษฐานสาํหรับ: 
แนะนําพวกเขาในทางพระองค ์(ยน. 6:44) 
ขอให้พวกเขาแสวงหาเพ่ือรู้จักพระองค ์(กจ.17:27) 
ชว่ยพวกเขาให้เช่ือวา่พระคัมภีร์เป็นพระวจนะ (1 ธส. 2:13) 
ป้องกัน “ซาตานซอ่นความจริง” (2 คร. 4:4) 
โทษแหง่ความบาป พระเจา้ผูช้อบธรรมเป็นผูพิ้พากษา  (ยน. 16:8) 
เป็นพยานชีวติกับพวกเขา (มธ. 9:37-38) 
ใชโ้อกาสให้เป็นประโยชน์ หนุนใจ แบง่ปันความจริงกับพวกเขา (คส.4:3-6) 
ให้พวกเขาหันหลังจากความบาปและติดตามพระเยซูคริสต ์(1 ธส. 1:9-10) 
ชว่ยพวกเขาให้เช่ือในพระองคอ์ยา่งสุดจิตสุดใจ (ยน. 1:12) 
ใชชี้วติอยา่งสาวก มีพระเยซูเป็นตน้แบบ 
ยึดม่ันความจริง และหย่ังรากกอ่ร่างสร้างข้ึนในพระองค ์ 
(คส. 2:6-7, ลก. 8:15) 
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กลุม่การเป็นสาวกและการเอาใจใสซ่ึ่งกันและกัน 
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ดัดแปลงมาจากชีวติของ นีล โคล ์(Neil Cole) “Life Transformation Groups” โดย 

MadGroups.com 
 
 

 
กลุม่การเป็นสาวก 

และการเอาใจใสซ่ึ่งกันและกัน 
(Mad Groups) 

 
 

แมดด ์กรุ๊ปส ์(Mad Groups) คือ กลุม่ 2-3 คน มาพบปะพูดคุยกันทุกสัปดาห ์ในการเอาใจใสซ่ึ่งกัน
และกันและเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณ  

สาํหรับการเอาใจใสซ่ึ่งกันและกันนัน้ สมาชิกในกลุม่ควรจะเป็นเพศเดียวกัน และไมค่วรมีสมาชิกเกิน 4 
คน ถา้เกินควรแบง่เป็น 2 กลุม่ มีขอ้พระคัมภีร์หลายขอ้กลา่วไวว้า่ทาํไม การมี 2-3 คน ดีกวา่กลุม่ใหญใ่นการ
สร้างสาวกได ้
1. กลุม่ชุมชน: ปัญญาจารย ์4: 9-12 
2. การเอาใจใสซ่ึ่งกันและกัน: ยากอบ 5:16 
3. การไวใ้จกันและกัน: มัทธิว 18:15-17 
4. มีความยืดหยุน่ความคลอ่งแคลว่: มัทธิว 18:20 
5. การประกาศขา่วดีตอ่: 2 ทโิมธี 2:2 
 

Mad Groups มีองคป์ระกอบ 3 อยา่ง ดังน้ี 
1. การสารภาพบาปในความไวใ้จเอาใจใสกั่นและกัน เพ่ือท่ีเราจะถูกกระตุน้ให้รักและกระทาํดีตอ่กัน 
เร่ิมตน้กลุม่ Mad Groups ดว้ยคาํถามสนทนาซ่ึงเอาใจใสซ่ึ่งกันและกัน กลุม่ Mad Groups เร่ิมตน้แบบน้ี 
เพราะมันเป็นเร่ืองงา่ยท่ีจะสูญเสยีใจความสาํคัญไปและอาจพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองอ่ืนได ้การเร่ิมตน้การสารภาพ
บาปมักจะมุง่เน้นไปในเวลาสว่นท่ีเหลือของการเจอกัน คาํถามตอ้งถามกันตรงๆ และแตล่ะคนผลัดกันตอบ
คาํถามเดียวกันกอ่นถามคาํถามตอ่ไป การสารภาพบาปยํา้เตือนเราวา่เราตอ้งการพระเยซูคริสต ์และเตรียมพระ
คาํของพระเจา้ท่ีจะอา่นร่วมกันแตล่ะสัปดาห ์
 
2. ให้เราเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้อยา่งลึกซ้ึง 

‘มนุษย ์จะ ดาํรง ชีวติ ดว้ย อาหาร เพียง อยา่ง เดียว ไม ่ได ้
แต ่ตอ้ง ดาํรง ชีวติ ดว้ย พระ วจนะ ทุก คาํ 



ซ่ึง ออก มา จาก พระ โอษฐ์ ของ พระ เจา้’   ” (มัทธิว 4:4) 
จะคาดหวังวา่ชีวติจะเปล่ียนไปและเกิดผลไดโ้ดยปราศจากการไมต่อ้งหวา่นเมลด็เป็นความโงเ่ขลา และจะสิน้สุด
ใน ความผิดหวัง เราตอ้งมีพระวจนะของพระเจา้ 
กลุม่ Mad Groups แตล่ะกลุม่ตัดสนิใจเลือกขอ้พระคัมภีร์เองใน 
การอา่นดว้ยกันในสัปดาหนั์น้ แตล่ะสัปดาหค์วรอา่นกันประมาณ 25-30 บท ตัวอยา่งเชน่ ถา้คุณอา่นหนังสอืฟิ
ลิปปี คุณควรอา่น 7 รอบ (4 บท x 7 = 28 บท) หรือคุณอาจจะอา่นหนังสอืมัทธิวทัม้เลม่ ถา้ใครในกลุม่อา่น
ไมจ่บ กลุม่ตอ้งตกลงกันวา่จะอา่นสว่นท่ีเหลือตอ่ไปสัปดาหห์น้า การอา่นพระคัมภีร์หลายๆ ขอ้ ซํา้ๆ ในบริบท
และในกลุม่ จะชว่ยคุณเติบโตใกลชิ้ดกับพระเจา้เป็นอยา่งมาก 
การอา่นพระคัมภีร์ คุณตอ้งคดิดว้ยวา่พระเจา้บอกอะไรกับเรา กับการใชชี้วติ ในการอา่นนําไปประยุกตใ์ชไ้ด้
อยา่งไร 
 
 
3. อธิษฐานเผ่ือผูห้ลงหายหรือผูข้าดแคลนเป็นพิเศษและสมํา่เสมอ 

ขอ ให้ แผน่ ดิน ของ พระ องค ์มา ตัง้ อยู ่
ขอ ให้ เป็น ไป ตาม พระ ทัย ของ พระ องค ์

ใน สวรรค ์เป็น อยา่ง ไร ก ็ให้ เป็น ไป อยา่ง นัน้ ใน แผน่ ดิน โลก (มัทธิว 6:10) 
แผน่พับ Mad Groups น้ี ทาํหน้าท่ีเสมือนเป็นท่ีค่ันหนังสอื มีคาํถามการสนทนาและแบบแผนการอธิษฐาน
อยา่งจดจอ่ น่ีเป็นการเตือนสมาชิกในกลุม่ในการอธิษฐานเผ่ือ โดยเฉพาะช่ือผูท่ี้ระบุไวใ้นการ์ดของพวกเขาท่ี
พวกเขาอา่นพระคัมภีร์ตลอดสัปดาหนั์น้ๆ 
สาวกจาํเป็นตอ้ง “ ขอ ให้ เรา ยึด ม่ัน ใน ความ หวัง ท่ี เรา ทัง้ หลาย เช่ือ และ รับ ไว ้นัน้ โดย ไม ่หว่ัน ไหว เพราะ วา่ พระ องค ์
ผู ้ทรง ประ ทาน พระ สัญ ญา นัน้ ทรง สัตย ์ซ่ือ  และ ขอ ให้ เรา พิจาร ณา ดู วา่ จะ ทาํ อยา่ง ไร จึง จะ ปลุก ใจ ซ่ึง กัน และ กัน ให้ มี 
ความ รัก และ ทาํ ความ ดี ”  
ฮีบรู 10:23-24 

บางสิง่บางอยา่งท่ีคนอ่ืน ๆ ไดพ้บ 
ประโยชน์ในอดีตท่ีผา่นมา: 

- อา่นเพ่ือฟังเสยีงจากพระเจา้และกระทาํตามนัน้ ไมใ่ชแ่คอ่า่นเพียงอยา่งเดียว เวลาของคุณจะเสยีเปลา่ 
- บันทึกสิง่ท่ีพระเจา้ไดท้าํให้กับคุณ 
- ตัง้จุดหมายทุกสัปดาหว์า่คุณพยายามจะเป็นเหมือนพระคริสต ์
- คดิเก่ียวกับคนท่ีคุณจะชวนมาร่วมในกลุม่ Mad Groups ในอนาคตและสอนพวกเขาให้เป็นสาวกท่ีดี 
- พยายามทาํอยา่งตอ่เน่ือง 5 สัปดาหติ์ดตอ่กัน 


