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4  แผนการของพระเจ้าสาํหรับครอบครัว 

บทที ่1 

ครอบครัว  

 
สาํหรบัเรา  ครอบครวัเป็นจดุเริ่มตน้ของชีวิต  และบางครัง้ เราอาจรูส้กึวา่ครอบครวัสามารถนาํเราไป

ยงัหลมุฝังศพแตเ่น่ินๆ ได ้  ครอบครวัสามารถใหค้วามปิติท่ีย่ิงใหญ่  และความเศรา้โศกท่ีลกึท่ีสดุก็ได ้ 

ในหลายทาง  ผูท่ี้คณุเป็นวนันี ้ เป็นผลลพัธข์องอิทธิพลไมว่า่จะดีหรือเลวของครอบครวัของคณุ  

ครอบครวัมีผลกระทบตอ่ความรูส้กึท่ีคณุมีเก่ียวกบัตนเอง โลกนี ้และพระเจา้   ในเวลาท่ีแตกตา่งกนัคณุ

อาจจะขอบคณุครอบครวั  แตแ่ลว้ก็สาปแชง่ตอ่อิทธิพลท่ีครอบครวัมีตอ่ชีวิตของคณุ   

ยอหน์สามารถระบตุอ่ความรูส้กึท่ีปะปนกนัเหลา่นี ้  เขาเป็นครสิเตียนใหม ่ และอาศยัอยูห่า่งจาก

ครอบครวัชั่วคราว  ยอหน์วางแผนท่ีจะเรียนใหจ้บจากศนูยที์นชาลเ์ลน้จก่์อนกลบัไปท่ีบา้นของเขา  “ผมรกั

แมข่องผม  และดีใจท่ีเธอตดิตอ่กบัผมในขณะท่ีพกัอาศยัอยูท่ี่น่ี”  เขากล่าว  “แตเ่ม่ือผมไปท่ีบา้นมนัยาก

สาํหรบัผมท่ีจะไมอ่ารมณเ์สียกบัเธอ”  ยอหน์รูถึ้งการอวยพร  และความเจ็บปวดในการอาศยัอยูใ่น

ครอบครวั 

ไมมี่ผูใ้ดท่ีมีครอบครวัท่ีสมบรูณแ์บบ  ทกุครอบครวัมีปัญหา พระเจา้ยงัมีหลายสิ่งท่ีจะพดูเก่ียวกบั

ครอบครวัในพระคมัภีร ์ ในบทเรียนนี ้เราจะไปดถึูงสิ่งท่ีพระเจา้ไดพ้ดูไว ้ คณุจะเรียนรูว้า่ปัญหาครอบครวั

เริ่มท่ีใด และวิธีท่ีพระเจา้ตอ้งการใหค้ณุจดัการกบัมนัในตอนนี ้  คณุจะเรียนรูถึ้งสิ่งท่ีพระเจา้คาดหวงัจาก

พอ่ จากแม ่ลกูๆ  สามี และภรรยาในความสมัพนัธข์องพวกเขาท่ีมีตอ่กนั   

คณุจะไดเ้ห็นถึงแผนงานของพระเจา้สาํหรบัครอบครวัท่ีเหมาะสมกบัครอบครวัของคณุเอง  คณุจะมอง

ไปขา้งหนา้ และเริ่มตดัสินใจเก่ียวกบัครอบครวัท่ีคณุจะสรา้งเม่ือคณุออกจากท่ีน่ีไป  จงขอพระเจา้ใหช้ว่ย

คณุท่ีจะมองเห็นวิธีท่ีจะประยกุตบ์ทเรียนนี ้ใหเ้ขา้กบัสถานการณข์องครอบครวัของตนเอง  
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ภมูหิลังของครอบครัวของฉัน (1) 

1. พอ่แมข่องฉนั  

  อาศยัอยูด่ว้ยกนั  

  แยกกนัอยูช่ั่วคราว  

  หยา่รา้ง  

  แมข่องฉนัไมมี่ชีวิตอยูแ่ลว้  

  พอ่ของฉนัไมมี่ชีวิตอยูแ่ลว้  

  ผูป้กครองทัง้สองของฉนั  ไม่มีชีวิตอยูแ่ลว้   

2. สถานภาพการแตง่งานของฉนั คือ  

  เป็นโสด  

  แตง่งานแลว้   

  เป็นหมา้ย  

  หยา่รา้ง  

  แยกทางกนั  

  อยูด่ว้ยกนัโดยไมค่ยลงทะเบียนตามกฎหมาย   

3. ฉนัมี ______________ พ่ีชายหรือนอ้งชาย และ ______________พ่ีสาวหรือนอ้งสาว  

 มีก่ีคนท่ีแก่กว่าคณุ ______________  

 มีก่ีคนท่ีออ่นกวา่คณุ _____________ 

4. ฉนัมีลกุจาํนวน _______________ คน  

5. ถา้ตอนนี ้คณุอาศยัอยูห่า่งจากบา้น  ครอบครวัของคณุรูไ้หมวา่  คณุอยูท่ี่น่ี  ______ 

6. ถา้คณุกาํลงัอาศยัอยูท่ี่ศนูยที์นชาลเ์ลน้จ ์หรือ พนัธกิจท่ีคลา้ยคลงึกนั  ครอบครวัของคณุตอ้งการให้

คณุอยูท่ี่น่ีและ เขา้มารบัความชว่ยเหลือ หรือไม ่  

ใช ่________   ไมใ่ช ่_________    ฉนัไมรู่ถึ้งสิ่งท่ีพวกเขาคดิ _____________ 
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บทที ่2 

ครอบครัวแรก  
ลองจินตนาการดถึูงครวัแรกนัน้ในโลก มนัเป็นอยา่งไร   ไมมี่การทะเลาะเบาะแวง้และตอ่สูก้นั  ไมมี่

ความเกลียดชงั   มีเพียงแตค่วามใกลช้ิดกบัพระเจา้  และตอ่กนัและกนัท่ีไมถ่กูรบกวน   นั่นคือสภาพชีวิต

ในสวนเอเดนสาํหรบัอาดมัและเอวา   ก่อนหนา้ท่ีพวกเขาจะไมเ่ช่ือฟังพระเจา้   

ปฐมกาล  หนงัสือเลม่แรกของพระคมัภีร ์  ซึ่งบอกเราเก่ียวกบัจดุเริ่มตน้ของโลกนี ้  หลงัจากท่ีพระเจา้

ไดท้รงสรา้งโลกแลว้ท่ีทาํงานอยา่งดีและมีสนัตสิขุ    พระองคส์รา้งอาดมั ชายคนแรก ซึ่งงานของเขาคือ

ปกครองอยูเ่หนือสตัวท์ัง้หลาย   

อาดมัไดก้ลายเป็นคนโดดเด่ียว  เขาตอ้งการเพ่ือน  ดงันัน้ พระเจา้ไดส้รา้งเอวา  พระองคว์างอาดมัลง

ใหห้ลบัไปและนาํเอาซ่ีโครงอนัหนึ่งออกจากสีขา้งของเขา  จากซ่ีโครงนัน้  พระเจา้ออกแบบเอวา   เธอถกู

สรา้งขึน้เพ่ือชว่ยอาดมั และเป็นเพ่ือนของเขา คือ ใหเ้ป็นภรรยา   พวกเขาเป็นเหมือนกบัสองชิน้ของภาพ

ตอ่จิก๊ซออนัเดียวกนั   ท่ีจาํเป็นตอ้งมีกนัและกนั  เพ่ือท่ีจะสรา้งภาพรวมนั่นเอง   

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. ปฐมกาล  2:18-25  บอกเร่ืองราวของการทรงสรา้งอาดมัและเอวา   จงมองดใูนขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นี ้

และอา่นอยา่งระมดัระวงั 

จงทาํเคร่ืองหมายท่ีน่ี  หลงัจากจบการอ่านปฐมกาล 2:18-25   (2) _______ 

2. พระเจา้กลา่วอะไรกบัอาดมัในขณะท่ีเขาโดดเด่ียว?  จงเขียนขอ้พระคมัภีรใ์นท่ีๆ คณุคน้พบวา่ 

พระเจา้ตรสัวา่อะไรเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ (3) 

  

  

  

3. เอวาถกูเรียกวา่  “ผูห้ญิง”  เพราะวา่  (4)  

  

4. ครอบครวัแรกบนโลกนีไ้ดใ้หเ้ราเห็นอยา่งชดัเจนถึงแผนการของพระเจา้สาํหรบัการแตง่งาน จงเขียน

แผนการของพระเจา้สาํหรบัผูช้ายและภรรยาของเขา  (5)  
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อะไรท่ีเราเรียนรูจ้ากบทแรกๆ ของหนงัสือปฐมกาล  เราเรียนรูว้า่พระเจา้สรา้งครอบครวัก่อนหนา้สิ่งอ่ืน

ทัง้หมด  ก่อนหนา้รฐับาล หรือโรงเรียน หรือมิตรภาพ  พระเจา้ถือวา่ครอบครวันัน้สาํคญัมาก  เราเรียนรู้

ดว้ยเชน่กนัวา่การแตง่งาน และเร่ืองเพศในชีวิตแตง่งานไมเ่ป็นบาป   เพราะวา่พระเจา้สรา้งสิ่งเหลา่นีม้า

ก่อนหนา้บาปเขา้มาสูโ่ลกนี ้ 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. จงบอกถึงความคดิสองประการ   ท่ีคณุไดเ้รียนรูใ้นหนงัสือปฐมกาล บทท่ี 2 

(6)  

  

  

(7)  

  

  

2. หลงัจากอา่น ปฐมกาล บทท่ี 2  คณุคดิวา่อะไรเก่ียวกบัแผนการของพระเจา้สาํหรบัครอบครวัแรก  

บนโลกนี?้  (8) 

  

  

  

  

  

  
 

 

หยุด   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานตอ่ไป

ในบทนี ้ 

ลายเซ็นครู    

(ทัง้หมด) 
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บทที ่3 

ปัญหาครอบครัวเร่ิมตน้ทีไ่หน  
โลกไมเ่หมือนเดมิในตอนนี ้ มีการทะเลาะ  ตอ่สู ้และความนา่เกลียดนา่ชงั  แตโ่ลกมาถึงสภาพแบบนี้

ไดอ้ยา่งไร   ปัญหาของเราเริ่มตน้ในสวนเอเดน   พระเจา้บอกอาดมัและเอวาวา่พวกเขาสามารถไปท่ีใดก็

ไดใ้นสวน  และกินทกุอยา่งไดต้ามท่ีเขาตอ้งการ  ยกเวน้เพียงตน้ไมต้น้เดียวท่ีพวกเขาไมไ่ดร้บัอนญุาตให้

กินผล 

อาดมัและเอวาไมไ่ดฟั้งสิ่งท่ีพระเจา้บอกพวกเขา และกินผลไมข้องตน้ไมน้ัน้  ความไมเ่ช่ือฟังของพวก

เขาเป็นบาปแรกในโลกนี ้ นั่นคือเหตผุลท่ีพระเจา้ตอ้งสง่อาดมัและเอวาออกไปจากสวนของพระองค ์  และ

ลว้นทกุคนตัง้แตอ่าดมัและเอวาไดท้าํอยา่งเดียวกนั  เราทัง้หมดไดท้าํบาปโดยไมเ่ช่ือฟังกฎบญัญตัขิอง 

พระเจา้  บาปของเราเป็นเหตผุลวา่เหตใุดพระเจา้จงึสง่พระเยซู บตุรของพระองคล์งมายงัโลก  ใหอ้ยูอ่ยา่ง

มนษุย ์ และเพ่ือท่ีจะตายบนไมก้างเขน  ในท่ีๆ พระองคไ์ดร้บัการลงโทษสาํหรบับาปของพวกเรา   

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. อา่นปฐมกาล บทท่ี 3 อยา่งระมดัระวงั  

ขอใหท้าํเคร่ืองหมายท่ีน่ี  เม่ือคณุอา่นเสรจ็แลว้   (9) _____________ 

2. จงแตง่ช่ือหวัขอ้ สาํหรบัปฐมกาล  บทท่ี 3   (10)   

  

3. อะไรเป็นสิ่งหนึ่งในบทเรียนนี ้ ท่ีดงึความสนใจของคณุ  หรือ อะไรเป็นหนึ่งหรือสองสิ่งใหม ่ ท่ีคณุได้

เรียนรูจ้ากการอา่นบทเรียนนี ้  (11) 
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บาปสาํแดงตนเองท่ีน่าเกลียดในหลายรูบแบบในโลกของเรา   มนัเป็นสาเหตท่ีุทาํใหค้นเอาใจใส่ตนเอง

มากกวา่ผูอ่ื้น   สิ่งนีส้ามารถเห็นไดช้ดัเจนในความสมัพนัธใ์นครอบครวั   ครอบครวัทกุขท์นอยา่งมากจาก

ผลของบาป  ผูป้กครองบางคนไมไ่ดใ้ชเ้วลากบัลกูๆ ของตนเอง  ทาํใหล้กูๆ เตบิโตขึน้โดยเกลียดชงัตนเอง

และพอ่แม ่  สามีบางคนเห็นแก่ตวักระทาํสิ่งท่ีพวกเขาตอ้งการ   และลืมไปวา่ภรรยามมีความตอ้งการดว้ย

เชน่กนั   เดก็ๆ ปฏิวตัพิอ่แม ่  โดยคิดวา่พ่อแมเ่ครง่ครดัและเรียกรอ้งมากเกินไป   ภรรยาบางคนกวนใจ

สามี หงึหวงและขอเงินซือ้สิ่งของไปมากขึน้และมากขึน้ 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. อะไรเป็นบาปแรกในโลกนี ้ (12) 

  

  

2. สองผลลพัธข์องบาปแรกนัน้คืออะไร   (13) 

1.   

2.   

3.   

3. คณุคิดวา่พระเจา้รูส้ึกอยา่งไร เก่ียวกบัสภาพครอบครวัส่วนใหญ่ในปัจจบุนันี ้ (14) 

  

  

  

4. บาปมีผลกระทบตอ่ครอบครวัของคณุวา่อยา่งไร จงใชเ้วลาสองสามนาที ท่ีจะคิดเร่ืองนีก่้อนตอบ 

(15)   

  

  

  

  

5. ตอนนี ้ บอกพระเจา้วา่คณุคิดอย่างไรท่ีบาปมีผลกระทบกบัครอบครวัของคณุ   จงขอพระองคใ์หช้ว่ย 

เหลือคณุใหเ้ขา้ใจและคดิอย่างถกูตอ้งเก่ียวกบัครอบครวัของคณุ  จงจาํไวว้า่พระเจา้ไดส้ญัญาว่าจะ

ใหส้ตปัิญญาตอ่ผูท่ี้ขอตอ่พระองค ์ตามท่ีเขียนไวใ้น ยากอบ 1:5   เม่ือคณุไดอ้ธิษฐานแลว้ จงทาํ

เคร่ืองหมายท่ีน่ี    __________ (16) 



10  แผนการของพระเจ้าสาํหรับครอบครัว 

สภาพครอบครวัไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นแบบนีแ้ล   พระเจา้ไมต่อ้งการใหค้รอบครวัของเราแตกแยก และ

เสียหาย  แทนท่ีจะเป็นเชน่นัน้ พระองคต์อ้งการใหค้รอบครวัของเรามุง่ไปสูค่วามเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกนั 

และเปิดเผย   ซึ่งอาดมัและเอวามีในสวนเอเดนก่อนหนา้ท่ีพวกเขาจะทาํบาป    

แตส่ิ่งนีจ้ะเกิดขึน้ไดอ้ยา่งไร   

พระเจา้ ทาํงานในคณุและผ่านตวัคณุ   และสามารถทาํใหม้นัเกิดขึน้ได ้  ประการแรก  คณุจาํเป็นตอ้ง

แนใ่จวา่คณุเป็นครสิเตียน และพระครสิตเ์ป็นผูน้าํในชีวิตคณุ  คณุจาํเป็นตอ้งขอความชว่ยเหลือจาก 

พระเจา้   ในการเขา้ใจถึงสิ่งท่ีพระองคก์ลา่วในพระคมัภีรเ์ก่ียวกบัครอบครวัวา่ สามารถอยู่ดว้ยกนัใน 

สนัตสิขุไดอ้ยา่งไร    ในพระคมัภีร ์พระเจา้อธิบายถึงความรบัผิดชอบท่ีสามี ภรรยา ผูป้กครอง และเดก็ตอ้ง

มีตอ่กนัและกนั  

ถา้คณุทาํในสิ่งท่ีพระเจา้พดู  แลว้คณุก็จะอยู่บนหนทางในการมีครอบครวัท่ีสวยงาม   ในสว่นถดัไป

ของบทเรียนนี ้  เราจะมองไปท่ีความรบัผิดชอบเหลา่นีว้่าคืออะไร  แมแ้ตถ่า้คณุไมไ่ดแ้ตง่งาน หรือ ไมมี่ลกู   

จงศกึษาพระวจนะเหล่านีอ้ย่างระมดัระวงั   ในขณะท่ีคณุเตรียมตวัสาํหรบัอนาคต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หยุด   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานตอ่ไป

ในบทนี ้ 

ลายเซ็นครู    

 (9-15) 
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บทที ่4 
ความสัมพนัธใ์นการแตง่งาน   

ในทกุวนันี ้ ผูค้นคิดว่าความรกัควรจะเป็นเหตผุลหลกัสาํหรบัการแตง่งาน  บางคนคดิวา่ความรกัเป็น

เหมือนกบัความรูส้กึท่ีสวยงาม  บางคนจินตนาการถึงความรกัเป็นเหมือนกบัสิ่งวิเศษ   คณุ “ตกหลมุรกั” 

กบัคนพิเศษ  มนัเป็นการเรง่รดัไปสู่ความรูส้กึ และพลงัอนัแข็งแรงท่ีควบคมุคณุ  และทาํใหค้ณุเบาสบาย

หวั 

นนัเป็นความรกัจรงิๆ ไหม  ความรกัแบบนีท่ี้สามารถทาํใหก้ารแตง่งานประสบความสาํเรจ็หรือไม ่

ความคดิของพระเจา้เก่ียวกบัความรกันัน้แตกตา่งไปมาก  พระองคม์องเห็นความรกัวา่เป็นย่ิงกวา่

ความรูส้กึ  มนัเก่ียวพนักบัการกระทาํของคณุ  และการเอาใจใสม่ากขึน้เก่ียวกบัคนนัน้มากกว่าตวัคณุ   

ใน 1 โครนิธ ์13:4-8 พระเจา้อธิบายถึงประเภทของความรกัท่ีเราจาํเป็นตอ้งมีเพ่ือทาํใหก้ารแตง่งานไปไดดี้ 

ทาํไมครสิเตียนคนหนึ่งควรจะแตง่งานกบับคุคลพิเศษคนนัน้  “การตกอยู่ในความรกั” เป็นเหตผุล

เพียงพอหรือไม ่ บางทีไมไ่ดเ้ป็นเชน่นัน้   คนหนึ่งกล่าววา่  “ฉนัสามารถตกหลมุรกักบัใครก็ได ้ แตเ่พ่ืออยู่

ในความรกั  ตลอดชีวิตท่ีเหลืออยู่ของฉนั  เป็นเร่ืองท่ีแตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิง”  คณุรูไ้ดอ้ย่างไรวา่คณุ

สามารถรกัคนๆ นีไ้ดห้รือไมต่ลอดชีวิตท่ีเหลือของคณุ  คณุมีประสบการณน์อ้ยมากเก่ียวกบัขอ้เรียกรอ้ง

ของความรกัในดา้นความสมัพนัธท่ี์ประสบความสาํเรจ็    

มทัธิว  6:33 บอกใหช้ดัเจนว่า  การใหพ้ระเจา้มาเป็นคนแรกในชีวิตของคณุนัน้มีความสาํคญัมากกวา่

การแตง่งาน   พืน้ฐานสาํหรบัการแตง่งานท่ีดี  คือ นํา้พระทยัของพระเจา้  ถา้คณุยอมจาํนนความ

ปรารถนาของคณุตอ่พระองค ์  พระองคจ์ะนาํทิศทางใหค้ณุเลือกคูชี่วิต   ผูท่ี้เป็นพระพรอยา่งแทจ้รงิใหก้บั

คณุ 

ถา้คณุแตง่งานแลว้  อยา่เสียเวลาพยายามจะหาวา่  คูค่รองของคณุเป็นคนท่ีพระเจา้ตอ้งการใหค้ณุ

แตง่งานดว้ยหรือไม ่  ถา้คณุแตง่งานแลว้   สรุปไดว้า่นั่นเป็นนํา้พระทยัของพระเจา้สาํหรบัคณุท่ีจะใชชี้วิตท่ี

เหลือกบัคนๆ นัน้   ทนัทีท่ีเราแตง่งานแลว้เราจาํเปน้ตอ้งตัง้ใจมุง่ไปสูวิ่ธีท่ีเราสามารถกระทาํ  เพ่ือใหเ้ขา้กนั

ไดก้บัคนๆ นีใ้นตลอดชีวิตท่ีเหลือของเรา   พระเจา้ไดใ้หข้อ้คิดท่ีปฏิบตัิบางประการในการเริ่มตน้   และทาํ

ใหก้ารแตง่งานนัน้ประสบผลสาํเรจ็ได ้  

 

  



12  แผนการของพระเจ้าสาํหรับครอบครัว 

ความรับผิดชอบที่สามีและภรรยาต้องมีต่อกันและกัน  
ขอ้พระคมัภีรม์ากมายถกูเขียนขึน้เพ่ือครสิเตียนทัง้ปวง   แตย่งัมีความหมายพิเศษอีกดว้ยใน

ความสมัพนัธข์องการแตง่งาน   ถา้การแตง่งานของคณุจะมีผลสาํเรจ็ในมมุมองของพระเจา้  คณุ

จาํเป็นตอ้งปฏิบตัิตามคาํสอนท่ีใหไ้วใ้น โคโลสี  3:12-14  ในเร่ืองการแตง่งาน    

12 ฉะน้ันในฐานะประชากรทีพ่ระเจ้าทรงเลือก ผู้บริสุทธิ์และเป็นทีรั่กยิง่ของพระองค ์จง

สวมความสงสาร ความกรุณา ความอ่อนโยน ความถ่อมสุภาพ และความอดทน  
13 จงอดทนอดกล้ันต่อกันและกัน และไม่ว่าท่านมเีร่ืองขุ่นข้องหมองใจประการใดต่อกันก็

จงยกโทษให้กัน ท่านจงยกโทษให้กันเหมือนทีอ่งคพ์ระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยกโทษให้ท่าน  
14 และจงสวมความรักทับคุณความดท้ัีงหมดนี ้ความรักผูกพันส่ิงเหล่านีท้ั้งหมดให้เป็น

อันหน่ึงอันเดียวกันอย่างสมบูรณ ์      โคโลสี 3.12-14 (TNCV) 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. จงอธิบายว่าพระเจา้ใหค้าํจาํกดัความเก่ียวกบัความรกัอย่างไร  (17)    

  

  

  

2. จงทาํรายการสิ่งตา่งๆ  ท่ีหนงัสือ โคโลสี  3:12-14  บอกเราใหก้ระทาํ   จะมีอยา่งนอ้ย  8 ประการ    

(18)  

1.    

2.    

3.    

4.    

5,    

6.    

7.  

8.  

3. สิ่งใดในคณุลกัษณะเหลา่นี ้ ท่ีคณุเห็นว่าเป็นจดุแข็งในชิวิตของคณุ? ทาํรายการคณุลกัษณะสอง

อยา่งท่ีดีท่ีสดุในชีวิตของคณุ  ถา้แตง่งานแลว้  จงใสค่าํตอบบนพืน้ฐานความสมัพนัธข์องคณุกบั

คูค่รอง   (19) 
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4. อนัไหนในคณุลกัษณะเหล่านี ้ เป็นจดุท่ีออ่นแอของคณุ  จงทาํรายการมาสองอยา่ง  ถา้คณุแตง่งาน

แลว้  ขอใหใ้ส่คาํตอบบนพืน้ฐานของความสมัพนัธข์องคณุกบัคูค่รอง  (20)  

  

  

  

สามีภรรยาครสิเตียนท่ีไดร้บัความชว่ยเหลือของพระเจา้  สามารถมีประสบการณใ์นความรกัใน

ลกัษณะท่ีลกึซึง้ย่ิงกว่าคนท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน   วิธีหนึ่งท่ีสามีภรรยาสาํแดงความรกัตอ่กนัและกนั คือผา่นทาง

เร่ืองเพศ   พระเจา้ไดว้างแผนวา่เร่ืองเพศเป็นขอ้พิสจูนท์างรา่งกายตอ่สามีภรรยาในเรื่องของความเป็นหนึ่ง

เดียวท่ีเกิดขึน้ระหวา่งพวกเขา   เพศในความสมัพนัธก์ารแตง่งานนัน้ดีและสวยงาม   ในความหมายหนึ่ง 

มนัเป็นจดุสงูสดุแหง่ความเป็นหนึ่งเดียวท่ีสามีภรรยาแบง่ปันกนัในความสมัพนัธข์องพวกเขา   

พระเจา้ไดบ้ญัชาในพระคมัภีรว์า่  การมีเพศสมัพนัธค์วรอยูภ่ายในการแตง่งาน  ในหนงัสือ ฮีบรู 13:4   

กลา่ววา่ (TNCV)  “จงให้การแต่งงานเป็นที่นับถอืสาํหรับคนท้ังปวงและรักษาเตยีงสมรสให้บริสุทธิ์ 

เพราะพระเจ้าจะทรงพพิากษาโทษคนล่วงประเวณีและคนท้ังปวงทีผิ่ดศีลธรรมทางเพศ”   

ขอ้พระคมัภีรนี์ ้ ชีใ้หเ้ห็นว่าพระเจา้เกลียดชงัการใชข้องประทานอนัประเสรฐิของพระองคอ์ยา่งผิดๆ     

การคบชูเ้ป็นการมีเพศสมัพนัธน์อกความสมัพนัธข์องการแตง่งาน   พระเจา้ประณามการมีเพศสมัพนัธ์

ก่อนการแตง่งาน และการมีเพศสมัพนัธท์ัง้นอกสมรส  

คาํบญัชาเหลา่นีเ้ก่ียวกบัเร่ืองเพศดเูหมือนวา่พระเจา้ไมย่ตุธิรรมหรือ   สิ่งเหลา่นีท้าํใหค้ณุคิดไหมวา่  

พระเจา้เป็น “อนัธพาลตวัใหญ่ภายใตท้อ้งฟ้านี”้  ท่ีพยายามจะนาํความบนัเทิงออกไปจากชีวิตของคณุหรือ   

และนั่นเป็นความคดิท่ีไมถ่กูตอ้งแนน่อนเก่ียวกบัพระเจา้   พระองคใ์หค้าํบญัชานีซ้ึ่งเก่ียวพนักบัการมี

เพศสมัพนัธ ์ เพ่ือผลดีของเราเองและเพ่ือพระสิรขิองพระเจา้  พระเจา้รูว้า่เพศสมัพนัธจ์ะนาํความ

เพลิดเพลิน และความพงึพอใจท่ียั่งยืน เฉพาะผูท่ี้ไดอ้ทิุศตนใหก้บัใครคนหนึ่ง ซ่ือสตัยต์ลอดชีวิต และ

ใกลช้ิดกบัใครคนหนึ่งในเพศตรงขา้ม  และความสมัพนัธเ์ชน่นัน้มีอยูเ่พียงในการแตง่งานเทา่นัน้    

พระเจา้ถือวา่การอทุิศตนในการแตง่งานเป็นเรื่องท่ีเครง่ครดัมาก  พระคมัภีรก์ลา่ววา่  การแตง่งานควร

ยั่งยืนอยู่  ตราบเทา่ท่ีทัง้สามีและภรรยายงัคงมีชีวิตอยู ่

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. หนงัสือ ฮีบรู 13:4  สอนเราว่า  ในแผนการของพระเจา้  การมีเพศสมัพนัธค์วรจะเกิดขึน้เพียงภายใน 

(21)  
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2. เหตใุดคณุจงึคิดวา่พระเจา้วางแผนการไวเ้ชน่นี ้  (22) 

  

  

  

  

3. คณุรูส้กึอยา่งไรเก่ียวกบัคาํบญัชาของพระเจา้  ท่ีเรื่องเพศสมัพนัธต์อ้งอยูภ่ายในการแตง่งานเทา่นัน้  

ขอใหเ้ช็คหนึ่งในขอ้ตอ่ไปนี ้  (23) 

 ฉนัรูส้กึวา่คาํบญัชาของพระเจา้นัน้ถกูตอ้ง  แตม่นัโอเคสาํหรบัฉนัท่ีจะมีเพศสมัพนัธก์บัเพ่ือนสกั

คนหนึ่งบางครัง้บางคราว  ถา้เรารกักนัจรงิๆ    

 ฉนัรูส้กึวา่คาํบญัชาของพระเจา้นัน้ถกูตอ้ง และควรจะทาํตามเสมอ  เพ่ือผลดีของฉนัเองและเพ่ือ

พระสิรขิองพระเจา้   

 ฉนัรูส้กึวา่คาํบญัชาของพระเจา้อาจจะถกูตอ้ง  แตม่นัยากเกินไปสาํหรบัฉนัท่ีจะทาํตาม  

 ฉนัรูส้กึวา่พระเจา้ไมมี่สิทธิจะแทรกแซงในชีวิตของฉนั   และคาํบญัชาของพระองคจ์ะทาํลาย

ความสนกุสนานของฉนัเทา่นัน้   

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
4. จงอธิบายสัน้ๆ วา่เหตใุดท่ีคณุเลือกคาํตอบเหล่านัน้ใน หมายเลข #3   (24)  

  

  

  

  

  

  

 

หยุด   จงอภิปรายถึงส่ิงท่ีคุณเพิ่งอ่านกบัครูของคุณ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานต่อไป

ในบทน้ี  
ลายเซ็นครู    

(16-24) 
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ความรับผดิชอบของสามตีอ่ภรรยาของตน 
หนงัสือเอเฟซสัไดใ้หคาํสง่แก่สามีเก่ียวกบัวิธีท่ีพวกเขาจาํเป็นตอ้งปฏิบตัติอ่ภรรยาของพวกเขา 

ในหนงัสือ เอเฟซสั  บทท่ี 5:25 กลา่ววา่  “ผูท่ี้เป็นสามีจงรกัภรรยาของตนเชน่เดียวกบัท่ีพระครสิตท์รงรกั

ครสิตจกัร และประทานพระองคเ์องแก่ครสิตจกัร” 

สามีไดร้บัการมอบหมายท่ีย่ิงใหญ่ ณ ท่ีขอ้นี ้– คือรกัภรรยาในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีพระครสิตท์รงรกั

เรา  สามีควรจะรกัภรรยาของเขามากมายเหลือเกินจนเขายอมตายเพ่ือเธอได ้  ในการท่ีจะกระทาํเชน่นีเ้ขา

ตอ้งรกัภรรยาเพียงพอท่ีจะทาํใหเ้ธอปลอดภยัและมีความเป็นอยู่ท่ีดีก่อนตนเองเสียอีก   ไมมี่ชอ่งวา่ง

สาํหรบัความเห็นแก่ตวัหรือความรกัท่ีเห็นแก่ตวั ณ ท่ีนี ้ 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. จองอา่นหนงัสือ เอเฟซสั 5:25-33  

ก. ขอใหเ้ช็คท่ีน่ี  เม่ือคณุไดอ้า่นเสรจ็  (25) ___________ 

ข. จงเขียนหวัขอ้สาํหรบับทนี ้ (26)   

  

2. สามีควรจะรกัภรรยาของเขา  เพราะวา่ . . . . (27) 
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คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
3. จงอา่นกรณีศกึษานี ้  

จุม๋และวีชาอาศยัอยูใ่นเมืองกรุงเทพฯ  วีชาตดิกญัชา  วีชาตดิกญัชา และยงัใชโ้คเคนเป็นครัง้

คราว ตอนท่ีพวกเขาแตง่งานกนัใหม่ๆ    เขาสญัญากบัจุม๋วา่เขาจะไมใ่ชย้ามากกวา่แคนี่ ้ แตใ่นเวลา

หลายปีท่ีผ่านมาเขาผิดสญัญา  ตอนนีเ้ขากาํลงัเริ่มใชเ้ฮโรอีน และ โคเคนอีกอย่างมาก  จุม๋ขอรอ้ง

เขาใหเ้ลิก  เพ่ือตวัของเขาเองและของเธอดว้ย   เธอแนะนาํใหเ้ขาเขา้ ศนูยที์นชาลเ์ลน้จ ์โดยท่ีเธอ

รูส้กึวา่โปรแกรมทีทีนชาลเ์ลน้จนี์จ้ะชว่ยแกปั้ญหาของเขาได ้ 

อะไรท่ีคณุคดิวา่วีชาควรจะทาํ  ถา้เขารกัภรรยาของเขาอย่างในหนงัสือเอเฟซสั 5 กลา่วไวว้า่เขา

ควรจะทาํ   ขอใหเ้ช็คคาํตอบท่ีคณุเลือก  (28) 

 ก. บอกเธอวา่เขาจะทาํสิ่งท่ีเขาตอ้งการ และ ท่ีเธอไมมี่สิทธจ์ะบอกใหเ้ขาทาํตาม   

 ข. ใชเ้ฮโรอีน และ โคเคนนอ้ยลง  แตย่งัคงใชย้าเสพตดิอ่ืน ๆ  

 ค. เลิกการใชย้าเสพติดทัง้หมด   

 

จงอธิบายสัน้ วา่เหตใุดคณุจึงเลือกคาํตอบนี ้ (29) 
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ความรับผดิชอบของภรรยาตอ่สาม ี 
พระคมัภีรใ์หค้าํสอนพิเศษตอ่คูแ่ตง่งานแตล่ะคน  หนงัสือเอเฟซสั  บทท่ี  5 เป็นหนึ่งในหลายท่ี ซึ่งเรา

พบกบัคาํสอนเหลา่นี ้  ภรรยาไดร้บัการบอกเลา่ ในหนงัสือเอเฟซสั  5:22 (TNCV) วา่  “ผู้ทีเ่ป็นภรรยาจง

ยอมเชื่อฟังสามีเหมือนทีย่อมเชื่อฟังองคพ์ระผู้เป็นเจ้า”  

จงอา่นสว่นท่ีเหลือของหนงัสือเอเฟซสั บทท่ี 5  และสงัเกตถึงคาํสอนท่ีใหก้บัภรรยา  

คาํสอนเก่ียวกบัการยอมเช่ือฟังในเอเฟซสั บทท่ี 5 จาํเป็นตอ้งมีการศกึษาอยา่งระมดัระวงัในบรบิทของ

ขอ้พระคาํอ่ืนๆ ในพระคมัภีรซ์ึ่งสอนเก่ียวกบัการยอมเช่ือฟัง การสอนนีม้กัจะมีการใชท่ี้ผิด  เราตอ้งเขา้ใจ

อยา่งถกูตอ้งถึงบริบทของขอ้เหลา่นีว้า่ พระเจา้กาํลงัสอนเราเก่ียวกบัการยอมเช่ือฟังในบรบิทของ

ความสมัพนัธแ์หง่ความรกัระหวา่งคนสองคน    

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. ภรรยาตอ้งเช่ือฟังสามี   เพราะวา่ . . . (30)  

  

  

  

2. การยอมเช่ือฟังของภรรยาตอ่สามีของเธอ   ถกูนาํมาเปรียบเทียบกบัการยอมเช่ือฟังตอ่ผูใ้ด?  (31) 

  

3. พระครสิตบ์งัคบัคนใหย้อมเช่ือฟังพระองคห์รือ? (32)  

ตามท่ีคณุไดต้อบคาํถามเหล่านี ้  สามีทาํใหภ้รรยายอมเช่ือฟังตอ่เขาไดอ้ยา่งไร  (33) 

  

  

  

4. ในเอเฟซสั 5 กลา่วไวว้า่ ความสมัพนัธใ์นการแตง่งานนัน้ เป็นภาพของความสมัพนัธท่ี์สาํคญัอีกอนั? 

(34)  
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คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
5. จงอา่นกรณีศกึษานี ้ 

แจ็คและแพ็ทไดแ้ตง่งานกนัแลว้เป็นเวลา 6 เดือน  ชีวิตของครอบครวัใหมนี่ก็้เหมือนกนักบัหลาย

ครอบครวัท่ีพึ่งแตง่งานใหม่ๆ  คือไมมี่เงินมาก  แมว้า่พวกเขาทาํงานทัง้คู ่  แตก็่มีเงินสดพิเศษ

เล็กนอ้ย  หลงัจากคา่ใชจ้า่ยแลว้   แพ็ทรกัเสือ้ผา้และชอบมากกวา่ท่ีจะใชเ้งินท่ีเหลือนัน้ไปซือ้เสือ้ผา้  

แจ็คไมว่า่อะไรเม่ือเธอซือ้เสือ้ผา้ใหมบ่างครัง้บางคราว 

ในตอนทา้ยของเดือน  แพ็ทตอ้งการใชจ้า่ยเงินสดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดไปกบักางเกงยีสท่ี์ไดเ้ฝา้

เล็งมาเป็นเวลาสองอาทิตยแ์ลว้   แจ็คตอ้งการท่ีจะใชเ้งินกบัหนงัสือเก่ียวกบัการซอ่มรถเพราะนั่น

เป็นงานอดเิรกล่าสดุของเขา  เขารูส้กึว่าเขาจะสามารถเรียนรูถึ้งวิธีดแูลรถยนตข์องพวกเขาได ้   

ก. อะไรท่ีคณุคดิวา่แพ็ทจะทาํ  (35) 

 1.   ยืนกรานวา่มีเงินชือ้กางเกงยีนส ์ 

 2.   ใชเ้งินสาํหรบักางเกงยีนสแ์ละสญัญากบัแจ็ควา่  เขาสามารถใชเ้งินไดใ้นเดือน

ถดัไปเพ่ือซือ้หนงัสือของเขา   

 3.   ใหแ้จ็คมีเงินท่ีจะซือ้หนงัสือ  

ข. จงบอกว่าเหตใุด  คณุจงึไดเ้ลือกคาํตอบนี ้  (36) 

  

  

  

  

 

ค. แพ็ทสามารถสาํแดงการยอมเช่ือฟังอยา่งแทจ้รงิไดอ้ยา่งไร  ในสถานการณนี์ ้ (37) 
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การยอมเชือ่ฟังเป็นเหรียญสองดา้น  
เราเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่หนงัสือเอเฟซสั บทท่ี  5  สั่งภรรยาใหย้อมเช่ือฟังตอ่สามี  และสั่งดว้ยวา่สามีให้

รกัภรรยาของเขาเหมือนดงัพระครสิตร์กัครสิตจกัร   อย่างไรก็ตาม  พระคมัภีรบ์ญัชาเช่นกนัใหผู้ท่ี้ตดิตาม

พระเยซูอยา่งแทจ้รงิใหร้กัและยอมเช่ือฟัง ตอ่กนัและกนั  เชน่เดียวกนัในหนงัสือเอเฟซสั บทท่ี 5  กลา่ววา่  

“จงยอมเชื่อฟังกันและกันเน่ืองด้วยใจเคารพยาํเกรงพระคริสต”์  (เอเฟซสั 5:21 TNCV)  พระเยซูได้

มอบคาํสั่งใหมใ่หก้บัพวกสาวกทัง้หมดเก่ียวกบัความรกั  ภรรยาสว่นใหญ่จะพบวา่ง่ายท่ีจะยอมเช่ือฟัง ถา้

สามีรกัพวกเขา  เหมือนกบัท่ีพระเยซูรกั   

“เราให้บัญญัตใิหม่แก่ท่านท้ังหลายคือ จงรักซึ่งกันและกัน พวกท่านต้องรักซึ่งกันและกัน

เหมือนทีเ่ราได้รักพวกท่าน 35 ถ้าพวกท่านรักซึ่งกันและกันคนท้ังปวงจะรู้ว่าพวกท่านเป็น

สาวกของเรา”  ยอหน์ 13.34-35 (TNCV) 

ความรกัและการยอมเช่ือฟังเป็นสองดา้นของเหรียญเดียวกนั  พระเยซูไดใ้หรู้ปแบบท่ีชดัเจนใหท้ัง้สามี

และภรรยาติดตามไป  พระองคร์กัเราก่อน  —  แมแ้ตก่่อนหนา้ท่ีเราไดม้าหาพระองคแ์ละยอมรบัความรอด

ของพระองค ์  ความรกันัน้ท่ีพระองคมี์สาํหรบัเรา ท่ีทาํใหง้่ายขึน้ในการยอมเช่ือฟังการทรงนาํของพระองค ์  

สิ่งนีค้วรเป็นจรงิสาํหรบัสามีดว้ยเชน่กนั   ถา้เขาตอ้งการใหภ้รรยายอมเช่ือฟังตอ่การนาํของเขา   เขา

ตอ้งรกัภรรยาอยา่งชดัเจนและตอ่เน่ือง   และโดยท่ีเธอสมัผสัความรกันี ้เธอจะพบวา่มนัง่ายกวา่เดมิมากท่ี

จะยอมเช่ือฟังตอ่การเป็นผูน้าํของสามีในชีวิตของเธอเอง   ดงันัน้ สามีตอ้งเรียนรูถึ้งวา่มนัหมายความวา่

อะไร  ท่ีจะยอมเช่ือฟังตอ่ภรรยาของตนเชน่กนั   อย่างกบัท่ีเขียนไวใ้นหนงัสือเอเฟซสั  5:21 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
จงคดิถึงแนวคิดพระคมัภีรเ์ก่ียวกบัความรกั และการยอมเช่ือฟัง  แลว้เขียนขอ้ตอบสนองของคณุ  (38) 

  

  

  

  

  

  

หยุด   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานตอ่ไป

ในบทนี ้ 

ลายเซ็นครู    

(25-38) 
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บทที ่5 

ความรับผดิชอบของผู้ปกครอง 
จงพิจารณาสกัหนึ่งนาทีถึงอศัจรรยข์องการเกิดของทารกคนใหม ่  คณุเคยมองดทูารกสดูหายใจเป็น

ครัง้แรก คณุเคยเห็นทารกท่ีเดนิกา้วแรก หรือเดก็วยัหดัเดินท่ีพดูเป็นคาํแรกหรือไม ่  สิ่งเหลา่นีส้รา้งความ

ทรงจาํท่ีมีคณุคา่ใหก้บัพอ่แม่ตลอดไป   แตพ่รอ้มกบัสิ่งเหลา่นีพ้ระเจา้ไดใ้หค้วามรบัผิดชอบท่ีย่ิงใหญ่ใหพ้่อ

แมเ่ลีย้งดแูละชว่ยเดก็นอ้ยคนนัน้ใหเ้ติบโตอยา่งสมบรูณ ์

พระเจา้คาดหวงัใหพ้อ่แมจ่ดัเตรียมมากกวา่เพียงเอาใจใสฝ่่ายรา่งกาย   พระองคค์าดหวงัใหพ้วกเขา

รกัลกูและสอนผวกเขาเก่ียวกบัพระเจา้  พอ่แมมี่อิทธิพลย่ิงใหญ่ใหพ้ฒันาลกูในดา้นคา่นิยมและศีลธรรม  

คณุลกัษณะของเด็กท่ืเขาสาํแดงอออกมานัน้มกัสะทอ้นอยา่งชดัเจนจากลกัษณะของพอ่แม ่  การเตรียม

เดก็เพ่ือชีวิตเป็นความทา้ทายท่ีนา่เกรงขาม   แตพ่ระเจา้ไดส้ญัญาท่ีจะชว่ยพอ่แมท่กุคน   

สว่นหนึ่งของการรกัลกูเก่ียวพนักบัการสรา้งวินยั (อบรมสั่งสอน ตีสอน) ใหก้บัพวกเขา  หนงัสือสภุาษิต

ในพระคมัภีรเ์ดมิใหค้าํแนะนาํท่ีชดัเจนตอ่พอ่แม ่ เก่ียวกบัการเลีย้งดลูกูๆ      

ผู้ทีไ่ม่ยอมใช้ไม้เรียวก็เกลียดชังลูกของตนแต่ผู้ที่รักลูกก็ใส่ใจอบรมส่ังสอนเขา  

สุภาษิต13:24 (TNCV)    
อย่าละเลยการตส่ัีงสอนลูก  หากเจ้าตสีอนลูกด้วยไม้เรียว เขาจะไม่ตาย 14 เจ้าต้องตี

สอนเขาด้วย ไม้เรียวแล้วจะช่วยเขาให้พ้นจากความตาย    สุภาษิต 23:13-14 (TNCV) 

จงอบรมบ่มนิสัยลูกเพราะส่ิงนีใ้ห้ความหวัง  อย่ารู้เห็นเป็นใจให้เขาต้องตาย   

สุภาษิต 19:18 (TNCV) 

พระเจา้สั่งใหพ้อ่แมส่รา้งวินยัแก่ลกู แตพ่ระองคย์งับอกว่า  ใหพ้อ่แมฉ่ลาดและมีเมตตาในขณะท่ีอบรม

สั่งสอน   พ่อแมม่ากมายเหลือเกินจะหวัเราะเยาะ หรือ เพิกเฉยความประพฤตท่ีิไมเ่ช่ือฟังเม่ือลกูยงัเป็นเดก็

เล็ก ในขณะท่ีเดก็จะเติบโตขึน้เป็นวยัรุน่ท่ีกบฏ   พ่อแมต่ระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสรา้งวินยั  

บางครัง้บางคราวพอ่แมเ่ครง่ครดัมากเกินไปในชว่งนีจ้นกระทั่งเดก็ย่ิงเป็นกบฏมากขึน้กวา่เดมิ  หนงัสือ

โคโลสี 3:21 (TNCV)  กลา่วว่า   “บิดาท้ังหลายอย่าทาํให้บุตรของท่านขมขื่นใจ  มิฉะน้ันพวกเขาจะ

ท้อใจ”  

การสรา้งวินยัควรทาํเพ่ือประโยชนข์องลกู  เพ่ือวา่โดยการรบัการตีสอนเชน่นัน้   ลกูสามารถเรียนรูใ้น

การทาํสิ่งท่ีถกูตอ้ง  ลกูๆ จาํเป็นตอ้งมีการสรา้งวินยัท่ีสาํแดงความรกัและสมํ่าเสมอ   สิ่งนีต้อ้งเริ่มเม่ือลกู

ยงัเล็ก พอ่แมต่อ้งใหก้ารหนนุใจและชมเชยอยา่งมากเม่ือลกูๆ ทาํไดอ้ยา่งดี   
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คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. คณุเห็นดว้ยหรือไมก่บัคาํแนะนาํจากหนงัสือสภุาษิตท่ีใหไ้วใ้นสามขอ้พระคมัภีรนี์ซ้ึ่งไดก้ลา่วไวใ้น  

หนา้ 20 ของบทเรียนนี ้  จงอธิบายคาํตอบของคณุอย่างสัน้ๆ   (39) 

  

  

  

  

  

2. จงพรรณนาอยา่งสัน้ๆ ถึงวิธีท่ีพอ่แมส่รา้งวินยัใหก้บัคณุ   แรงกระทบใดท่ีการสรา้งวินยัของพวกเขา

ซึ่งมีตอ่ชีวิตของคณุ  (40)  

  

  

  

  

  

  

3. จงคดิสกัหนึ่งนาทีเก่ียวกบัวิธีท่ีคณุวางแผนเพ่ือสรา้งวินยัใหก้บัลกูๆ   คณุจะใชวิ้ธีอยา่งเดียวกนั หรือ 

แตกตา่งไปจากท่ีพอ่แมข่องคณุไดส้รา้งวินยัใหก้บัคณุ   ขอใหอ้ธิบายถึงคาํตอบ  (41) 

  

  

  

  

  

4. ขอใหค้ดิสกัหนึ่งนาทีเก่ียวกบัวิธีท่ีพอ่แมข่องคณุไดก้าํลงัใจ และสนบัสนนุคณุในขณะท่ีคณุเป็นเดก็

อยู่ 

ก. พอ่แมข่องคณุไดใ้หก้าํลงัใจและคาํสนบัสนนุมากเกินไป หรือนอ้ยเกินไปไหม  (42)  

พอ่    

แม ่   
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คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
ข. การกาํลงัใจ การสนบัสนนุและหนนุใจ (หรือการขาดในสิ่งเหลา่นี)้   มีผลกระทบใดตอ่คณุใน

ขณะท่ีคณุเติบโตขึน้   (43) 

  

  

  

  

5. กรณีศกึษา 

 เจม่ีเป็นนกัเรียนป.หนึ่ง  ไดเ้อาดินสอหลายแทง่จากเดก็คนอ่ืนในชัน้เรียนไป  พอ่แมข่องเขาเสียใจเม่ือ

ไดยิ้นเร่ืองนี ้  พวกเขาตอ้งการใหเ้จม่ีเขา้ใจวา่ การขโมยเป็นสิ่งท่ีผิดในสายตาของพระเจา้   และท่ี

เขาตอ้งเปล่ียนแปลงความประพฤตเิชน่นี ้  ขอใหเ้ช็คดา้นลา่งถึงการตอบสนองซึ่งคณุรูส้กึวา่เป็นวิธีท่ี

ดีท่ีสดุท่ีพอ่แมข่องเจม่ีควรใชใ้นการลงวินยัตอ่ลกูชายของพวกเขา  (44) 

 ก. ตีเขาจนกระทั่งเขาพดูวา่  จะไมท่าํอยา่งนัน้อีก  

 ข. เพิกเฉยตอ่สถานการณ ์  และขอใหเ้จม่ีเก็บดนิสอไว ้  

 ค. บอกเขาไมใ่หข้โมยอีก  และขวา้งดนิสอทิง้ไป 

 ง. ขอใหอ้ธิบายใหก้บัเจม่ี  จากพระคมัภีรว์า่พระเจา้บอกเราไมใ่หเ้อาสิ่งของท่ีไมไ่ดเ้ป็นของ

เรา  และใหเ้ขาคืนดนิสอนัน้ใหก้บัเดก็ๆ ในชัน้เรียนของเขา  สญัญาดว้ยวา่จะตีเขาถา้ทาํ

อยา่งนีอี้ก    

 จ. ถา้คณุไมเ่ห็นดว้ยกบัหนึ่งในส่ีขอ้ขา้งตน้นี ้ ขอใหเ้ขียนถึงสิ่งท่ีคณุคิดวา่พ่อแมค่วรจะทาํ   

  

  

  

  

ขอใหอ้ธิบายสัน้ๆ ว่าเหตใุดคณุจงึไดเ้ลือกคาํตอบนัน้  (ก-จ)   (45) 
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มีเวลาหรือไม ่ ท่ีคณุคดิวา่พ่อแมรู่ท้กุสิ่ง  เดก็ๆ ทกุคนผา่นระยะเวลาเชน่นัน้ในชว่งตน้ของชีวิต   คณุจาํ

ไดไ้หมวา่คณุเคยคดิวา่พอ่แมไ่มรู่อ้ะไรเลย วยัรุน่ส่วนใหญ่คดิแบบนีใ้นชว่งสัน้ๆ และบางคนก็คิดนานกวา่

นัน้  

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
ขอใหเ้ช็คขอ้ความท่ีคณุเห็นดว้ยมากท่ีสดุ   (46) 

 ก.  พอ่แมฉ่นัรู(้เกือบจะ)ทกุสิ่ง — พวกทา่นทาํอยา่งดีเลิศในการเลีย้งดฉูัน   

 ข.  พอ่แมข่องฉนัลม้เหลวจรงิๆ — พวกทา่นไมรู่อ้ะไรเลยเก่ียวกบัการเลีย้งดลูกูอยา่งไร   

 ค.  พอ่แมข่องฉนัไดท้าํผิด  แตพ่วกเขายงัคงกระทาํสิ่งท่ีพวกเขาคิดวา่ดีท่ีสดุสาํหรบัฉนั   

 ง.  ฉนัรกัพอ่แมข่องฉนั ทัง้ๆ ท่ีพวกทา่นไดก้ระทาํบางสิ่งท่ีไมถ่กูตอ้ง  

 จ.  พอ่แมข่องฉนัไมเ่คยเอาใจใส่ฉนัจรงิๆ มากนกั  

 ฉ.  ไมมี่ขอ้ใดถกูใชก้บัฉนั 

 

ขอใหอ้ธิบายสัน้ๆ ถึงสิ่งท่ีพอ่แมท่าํ  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

หยุด   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานตอ่ไป

ในบทนี ้ 

ลายเซ็นครู    

 (39-46) 
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บทที ่6 

ความรับผดิชอบของลูก  

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
นานมาแลว้  ท่ีพระเจา้ไดใ้หก้ฎบญัญตัขิองพระองคต์อ่ประชากรชาวยิว ซึ่งพระคมัภีรเ์ดมิไดบ้นัทกึไว ้

คนสว่นใหญ่รูจ้กักฎบญัญตัิสิบประการ  ซึ่งมีขอ้หนึ่งไดก้ลา่ววา่ เดก็ๆ ตอ้งใหเ้กียรติบิดามารดาของตน   

จงคน้หาพระบญัชาขอ้นีใ้นหนงัสือธรรมบญัญัต ิ 5:16  และเขียนลงในบรรทดัตอ่ไปนี ้ (47) 

  

  

  

  

  

ในจดหมายท่ีสง่ไปยงัครสิตจกัรของชาวเอเฟซสัในพระคมัภีรใ์หม ่อคัรทตูเปาโลตอกยํา้คาํบญัชาของ

พระเจา้เก่ียวกบัสิ่งท่ีพ่อแมค่วรทาํ  

ผู้ทีเ่ป็นบุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในองคพ์ระผู้เป็นเจ้า เพราะน่ีเป็นส่ิงที่ถูกต้อง “จงให้

เกียรตบิิดามารดาของเจ้า” น่ีเป็นพระบัญญัตข้ิอแรกทีม่ีพระสัญญาไว้ด้วย  “เพือ่เจ้าจะ

อยู่เยน็เป็นสุขและมีชีวิตยืนยาวในโลก”   เอเฟซัส  6.1-3 (TNCV) 

ขอ้นีช้ดัเจนมาก  พระเจา้ไดใ้หเ้ดก็ๆ มีความรบัผิดชอบหลกัสองประการ  นั่นคือ เดก็ๆ ตอ้งใหเ้กียรติ 

(เคารพ) และเช่ือฟังพอ่แมข่องพวกเขา  แลว้พระเจา้กลา่ววา่พระองคจ์ะอวยพรพวกเขาถา้กระทาํเชน่นัน้   

จงสงัเกตดวูา่พระเจา้ไมไ่ดก้ลา่ววา่ใหเ้ช่ือฟังพอ่แมข่องคณุถา้ทา่นเป็นครสิเตียน   พอ่แมข่องคณุจะเป็น 

ครสิเตียนหรือไมก็่ตาม  พระเจา้ยงัคงตอ้งการใหค้ณุเช่ือฟังเขา   เพียงแตเ่ม่ือสิ่งท่ีพวกเขาบอกคณุนัน้   

ตอ่ตา้นกบัสิ่งท่ีพระเจา้กลา่วไว ้ มนัจงึถึงเวลาท่ีเราจะพิจารณาอยา่งจรงิจงัท่ีจะไมเ่ช่ือฟังพวกเขา   แตใ่น

ครอบครวัสว่นใหญ่สิ่งนีเ้กิดขึน้นอ้ยมาก  

นานเทา่ไรท่ีเดก็ตอ้งเช่ือฟังพอ่แม?่ พระคมัภีรไ์มไ่ดบ้อกไวว้า่อายเุทา่ไรท่ีเราสามารถหยดุเช่ือฟังพอ่แม่

ได ้อย่างไรก็ตาม ในขณะท่ีลกูเตบิโตเป็นผูใ้หญ่  พวกเขาควรจะเรี่มตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง  ในขณะท่ีเรามี

อายมุากขึน้   ความรบัผิดชอบของพอ่แมก็่เปล่ียนไป   อย่างไรก็ตาม ขอใหเ้ราเคารพพ่อแมต่อ่เน่ืองแมเ้ม่ือ

วนัเวลาอนัยาวนานในวยัเดก็ไดผ้า่นพน้ไป  และเราเป็นผูใ้หญ่แลว้ก็ตาม  
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คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. หนงัสือเอเฟซสั 6:1 ในฉบบั TNCV กลา่ววา่  (48) _________________ จง (49) ________________ 

บดิามารดา  ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะน่ีเป็น (50) ______________ ท่ี (51) ________________ 

2. พระสญัญาท่ีพระเจา้ไดใ้หไ้วใ้น เอเฟซสั  6:3 คืออะไร (52)  

  

  

3. อะไรท่ีเดก็ตอ้งทาํเพ่ือจะไดร้บัพระสญัญานี ้ (53) 

  

  

  

4. กรณีศกึษา  

รสัมีเป็นครสิเตียนใหม ่  เขาต่ืนเตน้เก่ียวกบัความสมัพนัธข์องเขากบัพระเยซู   เขาอาศยัอยูใ่น

บา้นและพอ่แมรู่เ้ก่ียวกบัความเช่ือใหมข่องเขา   อยา่งไรก็ตาม พวกเขาก็ยงัไมไ่ดเ้ป็นครสิเตียน   

ก่อนหนา้ท่ีรสัมีจะเป็นครสิเตียน   เขาไดข้โมยรถจกัรยานจากเพ่ือนบา้นคนหนึ่ง  ซึ่งอาศยัอยูข่า้ง

บา้น  แลว้เขาก็ขายรถนัน้ใหก้บัฮลัเพ่ือนของเขา   เม่ือเรว็ๆ นี ้เพ่ือนบา้นของรสัมีไดเ้จอกบัฮลั และ

พบวา่ฮลัไดร้ถจกัรยานนีม้าอยา่งไร   เพ่ือนบา้นคนนีเ้ขา้มาท่ีบา้นรสัมี  ตอ้งการจะคน้หาวา่รสัมีได้

ขโมยรถไปหรือไม ่ แตร่สัมีไม่อยูบ่า้น   ดงันัน้เพ่ือนบา้นบอกแมข่องรสัมีเก่ียวกบัเหตกุารณนี์ ้  

เม่ือรสัมีกลบับา้น  แมเ่ลา่ถึงสิ่งท่ีเพ่ือนบา้นกลา่ว   และยงับอกอีกวา่ ใหร้สัมีโกหกเก่ียวกบัการ

ขโมยจกัรยาน  เพ่ือปกปอ้งช่ือเสียงของครอบครวั   รสัมีรูส้กึวา่มนัเป็นบาป  เขาตอ้งการยอมรบัถึง

สิ่งท่ีไดก้ระทาํไป   

ก. คณุคิดวา่พระเจา้ตอ้งการใหร้สัมีทาํอะไร  (54)    
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คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

ข. รสัมีสามารถไมเ่ช่ือฟังพอ่แม่ของเขาและยงัคงเคารพพวกเขาอยูห่รือไม ่ จงอธิบายคาํตอบ 

(55) 

  

  

  

  

  

  

5. เช็คขอ้เลือก (ก หรือ ข  ดา้นลา่ง)    ท่ีพรรณนาไดดี้ท่ีสดุถึงความรูส้กึของคณุในตอนนี ้  แลว้เตมิ

คาํตอบทของคณุ  (56) 

 ก.  มนัเป็นสิ่งท่ีง่ายท่ีจะเคารพพอ่แมข่องฉนั เพราะวา่: 

  

  

  

  

  

  

 ข.  มนัเป็นสิ่งยากท่ีจะเคารพพอ่แมข่องฉนั  เพราะว่า: 
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ขอใหเ้ราไม่ลมืพีน้่อง  
เม่ือเราไมไ่ดอ้าศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนักบัพ่ีนอ้งชายหญิงอีกแลว้   เราอาจรูส้กึว่าเราไม่ตอ้งมีความ

รบัผิดชอบตอ่พวกเขา  ความสนใจและการใหค้วามสาํคญัของพวกเขาอาจแตกตา่งไปอย่างมากจากความ

คดิเห็นของเรา   มนัอาจจะดเูหมือนวา่เราอยู่อีกโลกหนึ่งเลยทีเดียว  และความคดิเห็นเหลา่นัน้อาจไมผ่ิด  

เรามาดกูนัซิวา่ เราจะทาํอยา่งไรท่ีจะสรา้งสพานกบัพ่ีนอ้งของเรา  พระคมัภีรแ์สดงวา่ความสมัพนัธข์องพ่ี

นอ้งสามารถใกลช้ิดกนั   เพราะคนท่ีเป็นครสิเตียนเป็นพ่ีนอ้งในความเช่ือ   พวกเราท่ีรูจ้กัพระครสิตว์า่เป็น

พระผูช้ว่ยใหร้อดสามารถใกลช้ิดกนัได ้  เพราะว่าความสมัพนัธข์องเราท่ีมีตอ่พระองคน์ั่นเอง  

ถา้ครอบครวัจะตอ้งใกลช้ิดกนั   เราจงึมีความรบัผิดชอบในเร่ืองความรกั  และการเอาใจใสต่อ่พ่ีนอ้ง

ของเรา  ความสมัพนัธแ์ละความรบัผิดชอบนัน้ในแตล่ะครอบครวัจะแตกตา่งกนั   พ่ีนอ้งชายหญิงของคณุ

อาจขาดเงิน  ถา้คณุรูส้กึวา่พระเจา้กาํลงันาํคณุใหช้ว่ยพวกเขาแลว้ละ่ก็  จงชว่ยพวกเขาใหดี้ท่ีสดุเทา่ท่ีจะ

ทาํได ้   ในเวลาเดียวกนั  จงระมดัระวงัวา่   การชว่ยเหลือของคณุจะไมท่าํใหพ้วกเขากลายเป็นคนไม่

รบัผิดชอบ   พวกเขาอาจตอ้งการใครสกัคนท่ีจะฟัง    จงใหห้ท่ีูฟังกบัพวกเขา  

สว่นหนึ่งของการรกัพ่ีนอ้งคือการยอมรบัพวกเขา  ในแบบท่ีพวกเขาเป็น   สิ่งนีอ้าจยากท่ีจะทาํ   

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงถา้พวกเขาไมไ่ดเ้ป็นครสิเตียน   และสิ่งท่ีพวกเขาทาํตอ่ตา้นความเช่ือของคณุ   คณุตอ้ง

ยงัคงยอมรบัพวกเขา   สิ่งนีอ้าจจะเป็นกา้วแรกในการเปล่ียนพวกเขาใหเ้ขา้มาหาพระครสิต ์ 

อีกสว่นหนึ่งของการรกัพ่ีนอ้งคือการหนนุใจพวกเขา  เราจะหนนุใจพวกเขาไดอ้ย่างไร  เชียรเ์ขาหรือ  

ขอใหบ้อกพวกเขาวา่พวกเขากาํลงัทาํไดดี้   ขอใหเ้ขารูว้่าคณุเอาใจใสพ่วกเขา  คอยช่วยเหลือพวกเขาให้

เห็นวา่พระเจา้รกัและกาํลงัทาํงานในชีวิตของพวกเขา   

ถา้พ่ีนอ้งอายนุอ้ยกวา่คณุ  หรือ ถา้เขาไมใ่ชค่รสิเตียน  คณุสามารถเป็นผูน้าํฝ่ายวิญญาณของพวกเขา

ได ้ และพระเจา้คาดหวงัใหค้ณุบอกพวกเขาเก่ียวกบัพระองค ์  ชว่ยเหลือใหพ้วกเขาเขา้ใจพระคมัภีร ์ให้

คณุเป็นครสิเตียนท่ีเป็นแบบอยา่งตอ่พวกเขา   ซึ่งกาํลงัมีชีวิตอยูใ่นวิถีทางท่ีพระเจา้ตอ้งการใหพ้วกเขา

ดาํเนินไป   

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. ความรบัผิดชอบของฉนัตอ่พ่ีนอ้ง  คือ:   (57) 

ก.   

ข.   

ค.   

ง.   
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คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
2. เช็คในกล่องถดัจากขอ้ความแตล่ะขอ้   ซึ่งดีท่ีสดุท่ีจะพรรณนาถึงตวัคณุในขณะนี:้ (58) 

 

 บ่อยมาก บางคร้ัง ไม่เคย 

1.  ฉนัเป็นผูน้าํฝ่ายวิญญาณตอ่พ่ีนอ้งของฉนั  
   

2.  ฉนัรกัพ่ีนอ้งของฉนั  
   

3.  ฉนัจะสาํแดงพ่ีนอ้งของฉนั ใหเ้ห็นวา่ฉนัรกัพวก

เขาโดยเอาใจใส่ตอ่พวกเขา  

   

4.  ฉนัยอมรบัพ่ีนอ้งอยา่งท่ีเขาเป็น  
   

5.  ฉนัหนนุใจพ่ีนอ้งของฉนั  
   

 

3. คณุจะทาํอะไรบา้งท่ีจะพฒันาความสมัพนัธข์องคณุกบัพ่ีนอ้งใหเ้ป็นตามท่ีพระเจา้ตอ้งใหม้นัเป็นย่ีง

มากขึน้   ใหเ้ขียนสามวิธีในการทาํเชน่นี ้ (59) 

ก.   

   

ข.   

   

ค.   

   

 

 

หยุด   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานตอ่ไป

ในบทนี ้ 

ลายเซ็นครู    

(47-59) 
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บทที ่7   

พระคริสตท์าํให้เกิดความแตกต่างในครอบครัวหรือไม่  
เราไดม้องดท่ีูแผนของพระเจา้สาํหรบัครอบครวัในบทเรียนนี ้  เราไดเ้ห็นถึงสิ่งท่ีพระเจา้คาดหวงัในแต่

ละความสมัพนัธข์องครอบครวั คณุคิดวา่ การตดิตามแผนการและพระบญัชาของพระเจา้ในครอบครวั  จะ

มีผลกระทบมากเพียงไร  ใหเ้ปรียบเทียบกนัระหว่างครอบครวัท่ีตดิตามแผนงานของพระเจา้ กบั ครอบครวั

ท่ีเพิกเฉยตอ่สิ่งท่ีพระเจา้กลา่วเก่ียวกบัครอบครวั  นั่นมีความแตกตา่งมากเพียงไร?   

มนัจะทาํใหเ้กิดความแตกตา่งอยา่งมาก  ครอบครวัท่ีติดตามแผนการของพระเจา้  แตล่ะสมาชิกใน

ครอบครวันัน้จะแสวงหาท่ีจะใหพ้ระเจา้เป็นท่ีหนึ่งในชีวิต  แตล่ะคนจะเช่ือในการตายของพระครสิตบ์นไม้

กางเขนสาํหรบับาปของพวกเขา  และจะขอใหพ้ระองคเ์ป็นผูน้าํในชีวิต  ในครอบครวันีพ้ระเจา้เป็น

ศนูยก์ลาง  ทกุคนจะพยายามกระทาํสิ่งท่ีทาํใหพ้ระเจา้พอพระทยั  ทกุคนจะรกักนัและกนัมากกว่าตนเอง   

พวกเขาจะอา่นพระคมัภีรแ์ละอธิษฐานรว่มกนั   และจะยกโทษความผิดของกนัและกนั  โดยรูว้่าแตล่ะคน

ยงัคงเป็นคนบาป   สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเปา้หมายบางประการในครอบครวัท่ีนาํเขา้มาใกลช้ิดกนัในความรกัและ

การปรนนิบตัริบัใชพ้ระเจา้ 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. ครอบครวัท่ีไมใ่ชค่รสิเตียนจะไมเ่ป็นแบบท่ีเราเพิ่งจะอธิบายไป   อะไรท่ีทาํใหค้รอบครวัท่ีไมใ่ช ่

ครสิเตียนแตกตา่งจากครอบครวัครสิเตียน?   ขอใหใ้ส่ขอ้คดิเห็นของคณุลงไปเพ่ือตอบสนองตอ่

คาํถามนัน้  (60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

2. ใหอ้ธิบายถึงสถานะทางฝ่ายวิญญาณของครอบครวัของคณุ   (61)  
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คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
3. ถา้สมาชิกในครอบครวัของคณุยงัไมเ่ป็นครสิเตียน คณุอยากจะชว่ยใหพ้วกเขารบัเช่ือไหม คณุจะทาํ

อะไรเพ่ือชว่ยเหลือสมาชิกในครอบครวัใหเ้ขา้มาใกลพ้ระเจา้?  (62) 

  

  

  

  

เร่ิมตน้ตอนนีก้นัเลย  
ในสองสามสปัดาหต์อ่ไปนี ้ คณุอาจจะไมส่ามารถทาํอะไรมากท่ีจะเปล่ียนครอบครวัของคณุได ้ 

อยา่งไรก็ตาม สิ่งท่ีดีมกัจะมีจดุเริ่มตน้เอยา่งเล็กๆ เงียบๆ  ตน้โอ๊กสงูใหญ่ทกุตน้เริ่มจากผลโอ๊กเล็กๆ   หยด

นํา้เล็กๆ คือจดุเริ่มตน้ของแม่นํา้สายใหญ่  ดงันัน้ ในวนันี ้มีสิ่งเล็กๆ บางประการท่ีคณุสามารถทาํได ้ ซึ่งจะ

ชว่ยครอบครวัของคณุ   ขอใหเ้รามาดสูิ่งนีส้กัสองสามอย่าง: 

1. คณุสามารถเขียนจดหมายไปถึงครอบครวัของคณุ  

ใครในครอบครวัจะชอบจรงิๆ ท่ีไดยิ้นจากคณุ?   ขอใหเ้ขียนช่ือของพวกเขาขา้งลา่งนี ้ และบนัทกึ

วนัท่ีซึ่งคณุจะสง่จดหมายทางไปรษณียไ์ปใหเ้ขาแตล่ะคน  (63) 

       ชื่อ วันที ่ 

  

  

  

  

  

 3 สิ่งท่ีคณุสามารถบอกแตล่ะคนในครอบครวั  ซึ่งพวกเขาจะเพลิดเพลินท่ีจะไดยิ้นเรื่องราวเหลา่นี ้

(64) 

1.     

2.     

3.     

คณุอาจจะเปล่ียนแปลงรายการสาํหรบัสมาชิกครอบครวัแตล่ะคน   คณุอาจจะตอ้งการบอกบางสิ่ง

กบัแมข่องคณุท่ีแตกตา่งไปจากสิ่งท่ีคณุเลา่ใหน้อ้งชายฟัง  
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เร่ิมตน้ตอนนีก้นัเลย 
2. คณุสามารถอธิษฐานเผ่ือครอบครวัของคณุได ้  

ทาํรายการสามสิ่งท่ีคณุคิดว่าสาํคญัท่ีจะอธิษฐานเผ่ือ  (65) 

ก.   

ข.   

ค.   

3. คณุสามาถทาํสมุดโน้ตพิเศษในเรื่องราวของครอบครวั  

คณุสามารถเขียนบนัทกึพิเศษในเรื่องราวของครอบครวั ถึงสิ่งท่ีพระเจา้กาํลงับอกคณุเก่ียวกบั

ครอบครวัผา่นทางพระคมัภีร ์  พระคมัภีรเ์ตม็ไปดว้ยคาํแนะนาํถึงวิธีท่ีจะเป็นครอบครวัครสิเตียนท่ี

ประสบความสาํเรจ็  เม่ือคณุอยูใ่นชัน้เรียนและในประชมุครสิตจกัร  หาขอ้พระคมัภีรท่ี์เก่ียวพนักบั

ครอบครวัของคณุ   จดขอ้เหลา่นีไ้วใ้นสมดุบนัทกึ และเขียนถึงวิธีท่ีคณุสามารถนาํไปปฏิบตัไิด ้ ใหดู้

ตวัอยา่งกิจกรรมหนึ่งในสมดุบนัทกึตามดา้นลา่ง   

จงเขียนขอ้พระคมัภีรส์องขอ้   แลว้บอกถึงวิธีท่ีขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นีเ้ก่ียวพนักบัครอบครวัของคณุ   

ก. ขอ้ (66)  

  

  

  

  

  

ขอ้นีเ้ก่ียวพนักบัครอบครวัของฉนัอย่างไร  (67) 
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เร่ิมตน้ตอนนีก้นัเลย   
ข. ขอ้พระคมัภีร ์ (68)  

  

  

  

  

  

สิ่งนีเ้ก่ียวพนักบัครอบครวัของฉนัอยา่งไร  (69) 

  

  

  

  

  

  

 

4. จงแสดงความขอบคณุตอ่ครอบครวัของคณุ  

ขอใหค้ดิถึงหลากหลายวิธีท่ีจะแสดงวา่คณุรูส้กึขอบคณุสมาชิกแตล่ะคนในครอบครวั   จงทาํ

รายการของสมาชิกครอบครวัแตล่ะคน  และเขียนหนึ่งหรือสองสิ่งท่ีคณุสามารถทาํ  เพ่ือแสดงตอ่ 

เขาหรือเธอวา่คณุขอบคณุและซาบซึง้ใจ  (70) 

ชื่อ วิธีแสดงความขอบคุณ 
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เวลาทีจ่ะลองคดิทบทวน 
จงคดิเก่ียวกบัทกุสิ่งท่ีคณุไดศ้กึษาในบทเรียนนี ้ แลว้คดิถึงครอบครวัของคณุ   

ขอใหท้าํแตล่ะขอ้ความตอ่ไปนีใ้หเ้สรจ็    

1. ถา้ฉนัสามารถไดร้บัสิ่งหนึ่งสาํหรบัครอบครวัในวนันี ้  มนัควรจะเป็น: (71)  

  

  

  

  

  

 

2. ถา้ฉนัสามารถเปล่ียนแปลงอะไรในวิธีทางท่ีฉนัรูส้กึเก่ียวกบัครอบครวั   ฉนัจะเปล่ียน: (72) 

  

  

  

  

  

 

3. หนึ่งสิ่งท่ีฉนัไดเ้รียนรูจ้ากการเป็นสมาชิกของครอบครวัของฉนั  คือ: (73) 

  

  

  

  

 

4. ถา้มีใครตอ้งถามฉนัวา่  สมาชิกครอบครวัของฉนัเป็นครสิเตียนหรือไม ่ฉนัจะตอบโดยการกลา่ววา่: 

(74) 

  

  

  

  
 



34  แผนการของพระเจ้าสาํหรับครอบครัว 

เวลาทีจ่ะลองคดิทบทวน 
5. หนึ่งในสิ่งตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชนม์ากท่ีสดุ   ซึ่งฉนัไดเ้รียนรูจ้ากการศกึษาบทเรียนนี ้  คือ: (75)  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. น่ีคือคาํถามท่ียงัคงไมไ่ดร้บัคาํตอบ  จากการศกึษาบทเรียนนี ้  (76) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้

จบบทเรียน  —  ลายเซ็นครู  

(60-76) 

ใหค้ะแนนเสรจ็สิน้  —  ลายเซ็นครู   

 



 

บทเรียนที ่109 
คาํถามทบทวน 

  

ช่ือผูเ้รียน:_______________________________________ วนัท่ี:   

คาํถามแบบถูก-ผิด   (4 คะแนนในแตล่ะขอ้) 
ใหเ้ขียนคาํวา่  ถูก หรือ  ผิด ในชอ่งวา่งหนา้คาํถามตอ่ไปนี ้   

1. พระเจา้ไดส้รา้งครอบครวัก่อนหนา้อยา่งอ่ืน – ก่อนหนา้รฐับาล  โรงเรียน หรือ มิตรภาพ  

2. ในขณะท่ีอาดมัและเอวาอาศยัอยูใ่นสวนเอเดน  พวกเขาเช่ือฟังทกุสิ่งท่ีพระเจา้บอกใหก้ระทาํ  

3. พระคมัภีรไ์มไ่ดพ้ดูมากเก่ียวกบัสิ่งท่ีพระเจา้คาดหวงัครอบครวัใหเ้ป็น  

4. เรื่องเพศในความสมัพนัธก์ารแตง่งานอยา่งกบัท่ีพระเจา้วางแผนไวน้ัน้ดีและสวยงาม  

5. พระเจา้ไมส่นใจวา่สมาชกิในครอบครวัปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งไรถา้พวกเขาไมไ่ดอ้าศยัอยู่ดว้ยกนั   

ขอใหจ้ับคู่คาํตอบทีถู่กต้อง 

จงเลือกความรบัผิดชอบ(ก-จ)ท่ีตรงตอ่ความสมัพนัธ(์6-10) เขียนตวัอกัษรในช่องวา่งหนา้ขอ้ความท่ีถกูตอ้ง: 

ความสัมพันธ ์                                         ความรับผิดชอบ 

6. สามีตอ่ภรรยา  

7. ภรรยาตอ่สามี  

8. ลกูตอ่พ่อแม่ 

9. พอ่แมต่อ่ลกู 

10. พ่ีชายตอ่นอ้งสาว  

ก. ความรกั  การเช่ือฟัง และความเคารพ  

ข. ความรกั  การสรา้งวินยั และเอาใจใสต่อ่ความ

ตอ้งการทกุอยา่ง 

ค. ความใกลช้ิด  แมแ้ตห่ลงัจากท่ีคณุเป็นผูใ้หญ่แลว้  

ง. ความรกัเพียงพอท่ีจะตายเพ่ือผูอ่ื้น  

จ. ความรกั และการยอมเช่ือฟัง  

ใหต้อบคาํถามสั้นๆ   
11. จงอา่น 2 ทิโมธี  2:22  ในพระคมัภีรอ์ยา่งระมดัระวงั   อะไรท่ีขอ้พระคมัภีรนี์บ้อกคณุใหท้าํ  

  

  

หยุด:  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี ก่อน  ท่ีคณุจะเริ่มทาํสอบนี ้ 

ลายเซ็นครู:  



 

บทเรียนที ่109  คาํถามทบทวน  หน้า 2 

12. การชว่ยเพ่ือน  

เพ่ือนของคณุผูเ้ป็นครสิเตียนใหม ่ โทรศพัทห์าคณุและบอกวา่  เขากาํลงัเดือดรอ้นในการพยายามท่ี 

จะเขา้กนัไดก้บัพอ่แม ่  โจตอ้งการงานพารท์ไทมห์ลงัเลิกเรียน  แตพ่อ่แมข่องเขาไมเ่ห็นดว้ย พวกเขา

ตอ้งการใหโ้จใชเ้วลามากขึน้ในการเรียนหนงัสือเพ่ือพฒันาคะแนน  แตโ่จตอ้งการเก็บเงินเพ่ือวา่เขา

สามารถจะไปวิทยาลยัได ้ “ผมสงสยัวา่  ถา้พระเจา้มีอะไรตอ้งพดูเก่ียวกบัปัญหานีท่ี้ผมกาํลงัเผชิญกบั

ครอบครวั  คณุคดิว่าพระองคจ์ะชว่ยผมแกปั้ญหานีไ้ดไ้หม”  เขาถาม   คณุจะบอกอะไรกบัเขา   

  

  

  

  

  

  

 

13. คนมากมายในวนันีค้ิดวา่   การแตง่งานนัน้ไมจ่าํเป็น   พวกเขาคิดวา่การมีชีวิตอยูด่ว้ยกนันัน้นา่ดงึดดูใจ  

เพราะวา่มนัใหโ้อกาสทัง้หมดแก่เขา  แตไ่มมี่การเสียโอกาสในการแตง่งาน   คณุคิดอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ือง

นี ้ คณุคิดไหมวา่   น่ีเป็นหนทางท่ีพระเจา้ตอ้งการหรือไม ่   บอกวา่เหตใุด และ เหตใุดจงึไม ่

  

  

  

  

  

  

 



 

ช่ือ  
วนัท่ี  
ชัน้เรยีน  

คาํถามแบบถูก-ผิด      (ข้อละ 5 คะแนน) 

ใหเ้ขียนคาํวา่ “ถูก” หรือ “ผิด” ในชอ่งวา่งหนา้คาํถามตอ่ไปนี ้     

1. พระเจา้ทรงสรา้งครอบครวั  หลงัจากทรงสรา้งทกุสิ่งเสรจ็แลว้—หลงัจากรฐับาล  โรงเรียน 

และมิตรภาพ   

2. ในขณะท่ีอาดมั และ เอวา อาศยัอยูใ่นสวนเอเดน   พวกเขาเช่ือฟังทกุสิ่งท่ีพระเจา้ไดบ้อกเขา  

3. พระเจา้อนญุาตใหมี้เพศสมัพนัธก่์อนแตง่งานได ้  ถา้คนทัง้สองกาํลงัวางแผนท่ีจะแตง่งานกนั   

4. เร่ืองเพศในความสมัพนัธก์ารแตง่งานท่ีพระเจา้ไดว้างแผนไวน้ัน้ดีและงดงาม  

5. พระเจา้ไมไ่ดค้าดหวงัใหภ้รรยายอมจาํนนตอ่สามี   ถา้เขาไมใ่ชค่รสิเตียน   

 

ขอใหจ้ับคู่คาํตอบทีถู่กต้อง 

จงเลือกความรบัผิดชอบ(ก-จ)ท่ีตรงตอ่ความสมัพนัธ ์(6-10) เขียนตวัอกัษรในช่องวา่งหนา้ขอ้ความท่ีถกูตอ้ง: 

   ความสัมพันธ ์                  ความรับผิดชอบ  

6. ลกูตอ่พ่อแม ่  

7. พอ่แมต่อ่ลกู  

8. พ่ีชายตอ่นอ้งสาว  

9. สามีตอ่ภรรยา  

10. ภรรยาตอ่สามี  

ก. ความรกั  การเช่ือฟัง และการเคารพ 

ข. ความรกั และการยอมเช่ือฟัง 

ค. ความรกั  การสรา้งวินยั และเอาใจใสต่อ่

ความตอ้งการทกุอยา่ง 

ง. ความใกลช้ิด แมแ้ตห่ลงัจากท่ีคณุเป็น

ผูใ้หญ่แลว้ 

จ. ความรกัเพียงพอท่ีจะตายเพ่ือผูอ่ื้น  

  

บทเรียนที ่109 

ข้อสอบทา้ยบท 
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ให้ตอบคาํถามส้ันๆ  ต่อไปนี ้
11. จงดใูนพระคมัภีร ์และ อา่นในหนงัสือเอเฟซสั 5:21-33   ณ ท่ีใดท่ีการยอมเช่ือฟังมีบทบาทใน

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสามี ภรรยา และ พระครสิต ์  ขอใหเ้ขียนคาํตอบในคาํพดูของคณุเอง   

(จงใชด้า้นหลงัของแผ่นนีใ้หเ้ป็นท่ีวา่งเพิ่มเตมิ)  

  

  

  

  

  
 

12. คณุคิดวา่อะไรเป็นขอ้แตกตา่งหลกัระหวา่งครอบครวัครสิเตียน และ ครอบครวัท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน  

  

  

  

  

  

  

13. เม่ือเรว็ๆ นี ้พอ่แมข่องเจนไดห้ยา่รา้งกนั   ตอนนีเ้จนกาํลงัอาศยัอยูก่บัแม ่ เธอยงัคงรกัพอ่   แตแ่มก่ลา่ว

วา่เธอเกลียดเขา  แมข่องเจนซมึเศรา้จรงิๆ เก่ียวกบัเหตกุารณท์ัง้หมด  และไมรู่ถึ้งการหาความชว่ยเหลือ

จากพระเจา้  เพราะวา่เธอไมใ่ชค่รสิเตียน    เจนเป็นครสิเตียนแตไ่มรู่จ้กัพระคมัภีรดี์นกั   เธอเขา้มาหา

คณุและขอความช่วยเหลือ  “ฉนัจะบอกแม่วา่อะไร  หรือ อะไรท่ีฉนัสามารถทาํเพ่ือเธอได ้  ซง่สามารถ

ชว่ยใหเ้ธอหยดุเกลียดชงัพอ่”   ถา้เจนเขา้มาหาคณุ  คณุจะบอกเธอวา่อะไร 

____________________________________________________________________________________ 
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