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4  คู่มือครู 

 

บทเรียนนีใ้หค้าํแนะนาํเบือ้งตน้เร่ืองความคดิเห็นของพระเจา้เก่ียวกบัครอบครวั  หนึ่งในเหตผุลหลกัวา่

เหตใุดเราจงึตอ้งมีบทเรียนนี ้  คือ เพ่ือแนะนาํผูเ้รียนถึงแนวคดิทางพระคมัภีรพื์น้ฐานในการมีครอบครวัค

รสิเตียน   หลายคนท่ีเรียนบทเรียนนีม้าจากครอบครวัท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน  พ่อแมข่องหลายคนไดห้ยา่กนัและ

พวกเขาถกูเลีย้งในครอบครวัท่ีมีพอ่หรือแมเ่ลีย้งเด่ียว  และบางคนไมเ่คยมีประสบการณค์วามรกัของแม่

หรือพอ่เลย   

เราไมส่ามารถเปล่ียนแปลงอดีตได ้ แตเ่ราสามารถมีอิทธิพลท่ีย่ิงใหญ่ตอ่อนาคตได ้ นั่นคือจดุเนน้ของ

บทเรียนนี ้  เราตอ้งการใหผู้เ้รียนแตล่ะคนมองอยา่งระมดัระวงัไปสูค่รอบครวัของเขาหรือเธอ  ซึ่งอาจ

ก่อใหเ้กิดความเจ็บปวด  และในฐานะท่ีเราเป็นครู  เราตอ้งไวตอ่ความรูส้กึใหม้ากตอ่ผลกระทบท่ีบทเรียนนี ้

มีตอ่ผูเ้รียน  จดุประสงคข์องการสาํรวจความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั  คือ  ใหเ้ราคน้พบวิถีท่ีมีความหมาย

ในการส่ือสารความรกัตอ่สมาชิกแตล่ะคนในครอบครวั  ขอใหด้รูายการวตัถปุระสงคข์องบทเรียนโดย

ละเอียดเพิ่มเตมินี ้

 

วัตถุประสงคข์องบทเรียนนี ้  
 
วัตถุประสงคด้์านความรู้  
ก่อนจะจบบทเรียนนี ้  ผูเ้รียนจะรูถึ้ง 

1. ความรบัผิดชอบท่ีพระเจา้มอบให ้ ในดา้นความสมัพนัธข์องสามีภรรยา   

2. ความรบัผิดชอบท่ีพระเจา้มอบให ้ ในดา้นความสมัพนัธข์องพอ่แมแ่ละลกู   

3. ความแตกตา่งระหวา่งครอบครวัครสิเตียน และครอบครวัท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน  

4. บาปเป็นสาเหตใุหเ้กิดปัญหาในครอบครวัไดอ้ยา่งไร    

 
 
วัตถุประสงคด้์านทศันคต ิ  
เม่ือเรียนจบบทเรียนนี ้ ผูเ้รียนจะ  

1. ตอ้งการพฒันาครอบครวัคริสเตียน  

2. ตอ้งการจะชว่ยครอบครวัของเขาและเธอใหเ้ป็นครสิเตียน   

3. ประเมนิทา่ทีของเขาหรือเธอท่ีมีตอ่สมาชิกของครอบครวัของเขาหรือเธอ  
  



บทเรียน 109 5 

วัตถุประสงคด้์านการประยุกตใ์ช้ทักษะใหม่ในชวีติส่วนตัว  
ในขณะท่ีผูเ้รียนไดศ้กึษาในบทเรียนนี ้ เธอหรือเขาจะ  

1. ประเมินสถานะปัจจบุนัของครอบครวัของเธอหรือเขา ไมว่า่จะเป็นครอบครวัครสิเตียนหรือไมก็่ตาม  

2. ประเมินความรูส้กึปัจจบุนัท่ีมีตอ่ครอบครวัของเธอหรือเขา  

3. ประเมินระดบัท่ีเขาหรือเธอกาํลงัปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบท่ีพระเจา้มอบใหต้อ่ครอบครวัของเธอหรือ

เขา 

บทเรียนท่ี109 ถกูออกแบบมาใหท้ัง้ผูช้ายและผูห้ญิง  อย่างไรก็ตาม  เพ่ือความสะดวกและเรียบง่ายขอ้

อา้งอิงทัง้หมดตอ่ผูเ้รียนในคูมื่อครูเลม่นีจ้ะอา้งถึงชาย  ยกเวน้เม่ือบรบิทไดอ้า้งถึงผูห้ญิงอยา่ง

เฉพาะเจาะจง   

เมื่อใดทีคุ่ณครูควรใช้บทเรียนนี ้ 
บทเรียนนีเ้ป็นพืน้ฐาน   เราจึงแนะนาํใหผู้เ้รียนเริ่มใชบ้ทเรียนนีภ้ายในเดือนแรกของการศกึษา  

บทเรียนเหล่านีเ้ขียนขึน้สาํหรบัผูเ้รียนท่ีอยูใ่นชัน้เรียน กสชม ซึ่งพบกนัหลายครัง้ตอ่สปัดาห ์  ถา้คณุกาํลงั

ทาํตามคาํแนะนาํสาํหรบัหน่วย ศสชม และสญัญาการเรียนของผูเ้รียน บทเรียนนีส้ามารถใชใ้นหน่วยท่ีหนึ่ง   

หากวา่ผูเ้รียนมีทกัษะการอา่นท่ีจาํกดัมาก  คณุอาจจะตอ้งรอและทาํในหนว่ยท่ีสองของบทเรียน กสชม ไป
ก่อน 

ผูเ้รียนสว่นใหญ่ในชัน้เรียนเขา้มาพรอ้มกบัปัญหาท่ีควบคมุชีวิต ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากตอ่

ความสามารถท่ีจะมีชีวิตอยูแ่บบครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ได ้  ปัญหามากมายท่ีควบคมุชีวิตมีรากอยู่

ท่ีภมูิหลงัของครอบครวั  เราตอ้งเริ่มท่ีจะพดูเรื่องนีใ้หเ้รว็ท่ีสดุเทา่ท่ีจะทาํได ้  เพราะว่าปัญหามากมายท่ี

เก่ียวพนักบัครอบครวันัน้หยั่งรากลกึ  และอาจใชเ้วลายาวนานท่ีจะแกไ้ขปัญหานัน้   เราไมส่ามารถยอมให้

ผูเ้รียนรอจนกระทั่งพวกเขาใกลจ้บการศกึษาในการท่ีจะกลา่วถึงเร่ืองในอดีตของพวกเขา 

จดุประสงคข์องบทเรียนนี ้ คือ เพ่ือจะไดป้ระเมินความสมัพนัธใ์นครอบครวั  และเริ่มเห็นสิ่งท่ีพระเจา้

อยากจะกลา่วในดา้นนีข้องชีวิตของพวกเขา  เราไมค่าดหวงัท่ีจะแกไ้ขความสมัพนัธท่ี์แตกสลายทัง้หมด

ของครอบครวัภายในไมก่ี่สปัดาหท่ี์ผูเ้รียนจะอยูก่บัเรา  แตเ่ราอธิษฐานใหข้บวนการรกัษาจะเริ่มตน้ไดใ้น

เวลานี ้  

หนว่ยท่ีส่ี ของ กสชม  จดัการอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัเร่ืองความสมัพนัธข์องครอบครวั  อยา่งไรก็ตาม  

ผูเ้รียนมากมายไมไ่ดเ้ริ่มทาํในหนว่ยนัน้จนกระทั่งมาถึงเดือนท่ี 4 ของชัน้เรียน ศสชม  และพอถึงเวลานี ้  

ผูเ้รียนบางคนเริ่มวางแผนการจรงิจงัแลว้  ซึ่งเก่ียวพนักบัความสมัพนัธข์องพวกเขาท่ีจะมีกบัครอบครวัใน

อนาคต   บางคนไดต้ดัสินใจแลว้ท่ีจะแยกตนเองจากครอบครวัของตนและเริ่มใหม ่ เราอยากจะแนะนาํ

พวกเขาใหรู้จ้กัแผนการของพระเจา้สาํหรบัครอบครวัในตอนเริ่มแรกของการศกึษา ศสชม ของพวกเขาเอง   

เพ่ือนาํเขาใหต้ดัสินใจท่ีดีตามพระคมัภีรใ์นเรื่องท่ีเก่ียวพนักบัความสมัพนัธใ์นครอบครวั   บทเรียนนี ้

สามารถนาํมาใชก้บัหนว่ยท่ีส่ี  แตเ่ราขอแนะนาํวา่  ถา้เป็นไปได ้ขอใหใ้ชแ้ตเ่น่ินๆ   
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คาํเตอืนพเิศษเกี่ยวกับการใช้บทเรียนนี ้  

มีบางกรณีท่ีคณุอาจไมต่อ้งการใชบ้ทเรียนนีใ้นหนว่ยแรกๆ ของการเรียน   ถา้ผูเ้รียนมาจากภมูิหลงัใน

เร่ืองท่ีเคยถกูลว่งละเมิดทางเพศหรือเคยถกูทาํรา้ยรา่งกาย  คณุจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัเก่ียวกบัวิธีท่ีจะใช้

บทเรียนนีด้ว้ย  (ในบางโปรแกรม  95% ของผูห้ญิงมาจากภมูิหลงัท่ีเคยถกูการทาํรา้ยดา้นเพศและรา่งกาย)  

บทเรียนนีจ้ะนาํความทรงจาํมากมายกลบัมาซึง่เก่ียวพนักบัประสบการณใ์นอดีตท่ีไมดี่ภายในครอบครวั 

คณุอาจจะตอ้งรอจนกระทั่งเห็นการเตบิโตท่ีเขม้แข็งในดา้นความสมัพนัธก์บัพระเจา้อในชีวิตของบคุคลคน

นี ้เม่ือคณุเห็นผูเ้รียนสาํแดงหลกัฐานของการจดัการกบัสถานการณข์อ้ขดัแยง้อ่ืนๆ ไดแ้ลว้  คณุอาจเริ่ม

สอนบทเรียนนีไ้ด ้

ถา้คณุพบวา่บทเรียนนีส้รา้งการตอ่สูท้างอารมณท่ี์รุนแรง  โปรดทาํโนต้เรื่องนีใ้นบนัทึกของคณุ   และ

ขอใหบ้นัทกึว่าตอนใดของบทเรียนนีเ้ป็นเหตใุหเ้กิดการตอบสนองมากท่ีสดุ  กรุณาตดิตอ่กบัสาํนกังานทีน

ชาลเ์ลน้จแ์ละสง่ขอ้มลูนีใ้หส้าํนกังานเพ่ือว่าเราสามารถปรบัปรุงแกไ้ขในบทเรียนหรือในคูมื่อครูได ้

บคุคลอีกคนผูย้ากลาํบากในการจดัการกบับทเรียนนี ้  คือผูเ้รียนท่ีบดิามารดาเสียชีวิต  หรือ  ผูท่ี้ไม่

รูจ้กัวา่พอ่แมข่องตนเป็นใคร  คณุจะพิจารณาพิเศษวา่เม่ือใดเป็นชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุ  สาํหรบับคุคลนัน้ท่ีจะ

ศกึษาในบทเรียนท่ี109  ได ้

การแนะนาํบทเรียนนีใ้หกั้บผู้เรียน 

ก่อนหนา้ท่ีคณุมอบหมายบทเรียนนีต้อ่ผูเ้รียน  จงพยายามคน้หาสกันิดเก่ียวกบัสถานการณข์อง

ครอบครวัของผูเ้รียน   ถา้คณุไมไ่ดคุ้น้เคยกบัเร่ืองดา้นภมูิหลงัของครอบครวั   จงพยายามนั่งลงกบัผูเ้รียน   

และขอใหเ้ขาบอกคณุสกันิดเก่ียวกบัภมูิหลงัของครอบครวัของเขา 

ขอใหอ้ธิบายเปา้หมายหรือวตัถปุระสงคข์องบทเรียนนี ้  และพยายามชว่ยผูเ้รียนใหท้าํเปา้หมายนีเ้ป็น

สว่นตวัตอ่ครอบครวัของเขา  ขอใหเ้นน้ถึงความจาํเป็นท่ีจะมอบดา้นนีข้องชีวิตใหก้บัพระเจา้  พระองค์

สามารถรกัษาความสมัพนัธข์องครอบครวัท่ีแตกสลายได ้ ขอใหเ้นน้ความจาํเป็นท่ีตอ้งอดทนเหมือนกบัท่ี

พระเจา้อดทน  เตือนเขาวา่อยา่คาดหวงัท่ีจะไดร้บัคาํตอบในทนัทีสาํหรบัปัญหาท่ีไดเ้กิดขึน้มาเป็นเวลา

หลายปี   แน่นอนพระเจา้สามารถทาํการอศัจรรยไ์ด ้  แตบ่อ่ยครัง้การรกัษาความสมัพนัธท่ี์มีความไวว้างใจ

ตอ้งใชเ้วลา   เราตอ้งหนนุใจผูเ้รียนไมใ่หส้ญูเสียความหวงัใจ   แตใ่หอ้ธิษฐานเป็นประจาํวนัเพ่ือสมาชิก

ของครอบครวั   

คาํถามมากมายในบทรียนนีต้อ้งการคาํตอบท่ีเป็นสว่นตวั   ขอใหอ้ธิบายถึงสิ่งนีต้อ่ผูเ้รียนก่อนหนา้ท่ี

พวกเขาจะเริ่มบทเรียนนี ้  จงอภิปรายถึงคาํถามท่ีมีคาํตอบสว่นตวัในแตล่ะจดุท่ีจะบอกให ้หยุด   
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ปัญหาหนึ่งท่ีผูเ้รียนบางคนอาจจะมี  คือ  พอ่แมท่ี่หยา่รา้งและแตง่งานใหมอี่กครัง้หนึ่ง  ผูเ้รียนจะ

ตอ้งการรูว้า่ครอบครวัใดท่ีพวกเขาควรจะเลือกใชใ้นการตอบปัญหาเหลา่นี ้  ขอใหค้าํแนะนาํท่ีดีในประเดน็

นี ้  ถา้คณุไดพ้บปัญหาท่ีสาํคญัพรอ้มกบัประเดน็นี ้  โปรดติดตอ่ทีนชาลเ์ลน้จ ์ณ ท่ีอยู่ในปกดา้นใน   เพ่ือ

เราจะสามารถนาํเอาความเขา้ใจของคณุมารวมกนัไวใ้นคูมื่อครูเลม่นี ้

สว่นท่ีเหลือของคูมื่อครูเลม่นีใ้หข้อ้คดิเก่ียวพนักบัคาํตอบของผูเ้รียนในบทเรียนนี ้ ในแตล่ะตอนนัน้จะมี  

จดุท่ีตอ้ง หยุด  ซึ่งจะใหโ้อกาสท่ีครูจะอภิปรายคาํตอบนัน้ๆ  กบัผูเ้รียน 

บทที ่1:  ครอบครัว  

บทที ่2:  ครอบครัวแรก  

จุด หยุด  ในหน้า 7 

หนา้ซึ่งครอบคลมุ  คือ หนา้  4-7,   คาํตอบ 1-8 

หน้า  5 

 คาํตอบที ่ 1:    ภมูิหลงัของครอบครวัของฉนั   

โปรดดเูร่ืองนีอ้ยา่งระมดัระวงักบัผูเ้รียน  จงพยายามเขา้ใจปัญหาหลกัท่ีอาจจะเป็นเหตใุหผู้เ้รียนคนนีมี้

ความเครียดมากมายในการทาํใหบ้ทเรียนนีเ้สรจ็   คณุอาจตอ้งการถามใหผู้เ้รียนว่า  เขาเขา้กนักบั

ครอบครวัไดอ้ยา่งไรเพ่ือท่ีคณุจะเริ่มเขา้ใจวา่ความสมัพนัธข์องเขาใกลช้ิดหรือหา่งไกลเพียงใดกบัครอบครวั

ของตน   
 
หน้า  6   

คาํตอบที ่ 2:   อ่านหนงัสือปฐมกาล  2:18-25  

ขอใหแ้นใ่จวา่ผูเ้รียนไดเ้ช็คในท่ีวา่งเพ่ือใส่คาํตอบนี ้ ขอใหถ้ามวา่  เขาใชก้ารแปลพระคมัภีรฉ์บบัใดใน

การอ่าน  คน้หาวา่เขาเขา้ใจหรือไมถึ่งประเด็นสาํคญัในพระวจนะนี ้  ใหว้างพระคมัภีรฉ์บบัอมตธรรมรว่ม

สมยั หรือฉบบัอา่นเขา้ใจง่าย ในชัน้เรียนของคณุเพ่ือวา่ผูเ้รียนสามารถอา่นจากเลม่ท่ีเขา้ใจไดง้่าย   

คาํตอบที ่ 3-5:    เร่ืองราวของอาดมัและเอวา  

จงทาํใหแ้นใ่จวา่ผูเ้รียนมีคาํตอบท่ีถกูตอ้งสาํหรบัคาํถามเหลา่นี ้  ขอใหด้อีูกรอบในแตล่ะขอ้อยา่งสัน้ๆ 

เพ่ือใหแ้นใ่จวา่เขาเขา้ใจในแตล่ะขอ้   จงเนน้ว่าตัง้แตเ่วลาแรกเริ่มท่ีสดุ   พระเจา้หว่งใยอยา่งลึกซึง้เก่ียวกบั

ครอบครวั   ขอใหเ้นน้วา่พระองคห์ว่งใยเช่นกนัในเรื่องครอบครวัของผูเ้รียนคนนี ้ เหมือนกบัท่ีพระองค์

หว่งใยครอบครวัของอาดมัและเอวา  
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หน้า  7   

คาํตอบที ่ 6-8:   อะไรท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากหนงัสือปฐมกาลบทท่ี 2 

ตาํตอบทัง้สามขอ้นีเ้ป็นความคดิเห็นส่วนตวัของผูเ้รียน   ขอใหร้ะมดัระวงัท่ีจะยืนยนัตอ่ผูเ้รียนเก่ียวกบั

คาํตอบของเขา   อยา่วิจารณค์วามคดิเห็นของเขา  เราแนะนาํวา่คณุเริ่มตน้พิจารณาคาํตอบดว้ยการใช้

คาํพดูแบบนี:้ “ได้โปรดอ่านคาํตอบของคุณดังๆ ให้ฉันฟัง   แล้วอธิบายความคิดเหน็โดยให้มี

รายละเอียดทีม่ากขึน้”   ในลกัษณะนี ้ คณุใหโ้อกาสผูเ้รียน  ผูท่ี้อาจจะไมเ่ก่งในการเขียนความคิดเห็นลง

บนกระดาษ  ใหม้อบความรูท่ี้ลกึซึง้ขึน้แก่คณุ  ถึงสิ่งท่ีกาํลงัเกิดขึน้ในชีวิตของเขา   ในเวลาท่ีเขากาํลงัทาํ

บทเรียนนี ้ 

บทที ่ 3:  ปัญหาครอบครัวเร่ิมต้นทีไ่หน  

จุด หยุด  ในหน้า  10  

หนา้ซึ่งครอบคลมุ  คือ หนา้  8-10,  คาํตอบ 9-16 

หน้า  8 

คาํตอบที ่ 9:   จงอา่นหนงัสือปฐมกาล บทท่ี  3 

จงมั่นใจวา่  เขาไดเ้ช็คชอ่งว่างเพ่ือระบวุา่เขาไดอ้า่นบทนี ้  คน้หาวา่เขาใชก้ารแปลพระคมัภีรฉ์บบัใดใน

การอ่านขอ้นี ้ 

คาํตอบที ่ 10:   ช่ือบท สาํหรบัปฐมกาล  บทท่ี  3  

จงยืนยนักบัเขาในช่ือบทท่ีเขาเลือกสาํหรบับทนี ้  ขอใหเ้ขาอธิบายถึงวิธีท่ีเขาเลือกหวัเร่ืองนัน้  

คาํตอบที ่ 11:   อะไรท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากการอา่นหนงัสือปฐมกาล บทท่ี  3 

ขอใหเ้ขาอา่นคาํตอบใหค้ณุฟัง  และอธิบายคาํตอบดว้ยรายละเอียดมากย่ิงขึน้   กญุแจ ณ จดุนีข้อง

บทเรียน คือ การสรา้งการเปิดใจในความสมัพนัธข์องคณุกบัผูเ้รียน    ถา้ความไวว้างใจนัน้ไดส้รา้งขึน้อยา่ง

มั่นคง ณ จดุนีข้องบทเรียนแลว้  เม่ือมาถึงตอนทา้ยของบทเรียน ผูเ้รียนคงจะมีความตัง้ใจท่ีจะประยกุตใ์ช้

บทเรียนนีใ้นชีวิตสว่นตวั  ถา้คณุมีทา่ทีตอนนีใ้หเ้ห็นวา่คณุไมไ่ดเ้อาใจใสจ่รงิๆ วา่คาํตอบของเขาคืออะไร  

อยา่คาดหวงัวา่เขาจะเปิดใจกบัคณุในเวลาตอ่มาเม่ือมีคาํถามเก่ียวกบัปัญหาส่วนตวั ในเร่ืองความสมัพนัธ์

ในครอบครวัของเขา  
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หน้า 9 

คาํตอบที ่13: สองผลลพัธข์องบาปแรกนัน้คืออะไร    

เฉลยคาํตอบบทเรียนของผูเ้รียนไดใ้หค้าํแนะนาํไวห้ลายอยา่ง   ถา้ผูเ้รียนมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  นั่นก็

ใชไ้ด ้ ถา้คณุรูส้ึกวา่คาํตอบนัน้เหมาะสมกบัคาํถาม จงอยา่คิดมากแตข่อใหยื้นยนัคาํตอบของเขา แตจ่งชี ้

ดว้ยเชน่กนัถึงคาํตอบท่ีเฉพาะเจาะจงซึ่งระบรุายการไวใ้นปฐมกาลบทท่ี 3 นี ้หากว่าเขาพลาดไมไ่ดเ้ห็น

คาํตอบนีท้ัง้หมด  

คาํตอบที ่14: คณุคิดวา่พระเจา้รูส้ึกอยา่งไร เก่ียวกบัสภาพของครอบครวัสว่นใหญ่ในปัจจบุนันี ้   

ใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนอยา่งเตม็ทีในการแสดงความคิดของเขา  อย่าพยายามบงัคบัใหผู้เ้รียนเปล่ียนแปลง

คาํตอบของเขา หากคณไมเ่ห็นดว้ยกบัคาํตอบท่ีเขาเขียน จดุประสงคห์ลกัของคาํถามนีคื้อเพ่ือชว่ยคณุให้

เขา้ใจ  นั่นคือ ความคิดของผูเ้รียนเก่ียวกบัพระเจา้และครอบครวัในปัจจบุนั  ถา้คณุรูส้ึกวา่ผูเ้รียนเพียงแต่

ใส ่“คาํตอบท่ีครูตอ้งการไดยิ้น”  แลว้จงกลบัไปผลกัดนัใหผู้เ้รียนสนบัสนนุสิ่งท่ีเขาไดก้ลา่วไปแลว้   

คาํตอบที ่ 15 และ 16:  บาปมีผลกระทบตอ่ครอบครวัของคณุวา่อย่างไร ขอใหอ้ธิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองนี ้   

สว่นของบทเรียนน่ีสาํคญัมาก  อยา่รีบตอบคาํถาม  จงใหเ้วลาเพียงพอกบัผูเ้รียนเพ่ือสาํแดงอยา่ง

เปิดเผยถึงความรูส้ึกของพวกเขาในจดุนี ้  อย่าพยายามหยั่งลกึเกินไป   ขอใหผู้เ้รียนแบง่ปันอยา่งอิสระ   

ใหผู้เ้รียนอ่านคาํตอบของเขา  แลว้อธิบายในรายละเอียดมากขึน้อีกสกัเล็กนอ้ย     

ณ จดุนี ้คณุตอ้งเนน้ถึงความหวงัท่ีเป็นหลกัและเป็นพืน้ฐานในการเดนิกบัพระเยซู   เราไมส่ามารถ

เปล่ียนแปลงอดีต   แตพ่ระเจา้สามารถชว่ยเราใหเ้ปล่ียนแปลงอนาคตได ้  พระองคส์ามารถชว่ยผูเ้รียนคน

นีใ้หอ้วยพรตอ่ครอบครวัของเขาอยา่งแทจ้รงิ    

เม่ือจบการอภิปรายคาํถามนีก้บัผูเ้รียน  จงถามว่าคณุจะอธิษฐานกบัเขาไดไ้หม   ขอใหพ้ระเจา้ชว่ย

ผูเ้รียนคนนีใ้หไ้ดยิ้นสิ่งท่ีพระวิญญาณบรสิทุธ์ิตอ้งการใหเ้ขาเรียนรูเ้ก่ียวกบัครอบครวั  ในขณะท่ีเขาเรียน

บทเรียนนี ้
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บทที ่ 4:  ความสัมพันธใ์นการแต่งงาน   

จุด หยุด   ในหน้า  14  

หนา้ซึ่งครอบคลมุ คือ หนา้  11-14,   คาํตอบ  17-24   

หน้า  12 

คาํตอบที ่ 17:   จงอธิบายว่าพระเจา้ใหค้าํจาํกดัความเก่ียวกบัความรกัอยา่งไร   

คาํถามน่ีจะมีคาํตอบสว่นตวั   จดุประสงคห์ลกัคือใหผู้เ้รียนมองดไูปท่ีความรกัจากมมุมองของ 

พระเจา้   อยา่มองหา “คาํตอบท่ีถกูตอ้ง” พอๆ กบัท่ีผูเ้รียนคนนีจ้ะรูจ้กัความคดิของพระเจา้มากเพียงใดใน

เร่ืองความรกั    ถา้คาํตอบของเขาสาํแดงชดัเจนถึงการขาดความเขา้ใจว่า พระเจา้คิดวา่ความรกัเป็น

อยา่งไร จงให ้ ขอ้พระคมัภีรเ์พิ่มเตมิใหเ้ขาอา่นในหวัขอ้นี ้ เขาจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจเล็กนอ้ยในเรื่อง

ความรกัของพระเจา้     เพราะวา่นั่นเป็นส่วนสาํคญัของครอบครวัครสิเตียน  ถา้พอ่แมข่องผูเ้รียนไมใ่ช่ 

ครสิเตียนเขาอาจไมเ่คยเห็นความรกัของพระเจา้ปรากฏออกมาเป็นการกระทาํในบา้น  การไดร้บัการเลีย้งดู

มาในครอบครวัครสิเตียน   ไมไ่ดห้มายความโดยอตัโนมตัิวา่เขาจะมีประสบการณค์วามรกัของพระเจา้ใน

การกระทาํดว้ยเชน่กนั  

คาํตอบที ่ 18:  รายการจากหนงัสือ โคโลสี  3:12-14 

ขอใหอ้า้งถึง เฉลยคาํตอบ ในบทเรียนของผูเ้รียน  เพ่ือใหด้วูา่เขามีคาํตอบท่ีถกูตอ้ง หรือไมใ่นท่ีนี ้  

ขอใหอ้ภิปรายอยา่งสัน้ๆ ถึงวิธีท่ีการกระทาํเหลา่นีมี้ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธข์องครอบครวั   เปา้หมาย

หลกัของเรื่องนีคื้อคน้หาวา่เขาเขา้ใจหรือไมว่่าสิ่งเหลา่นีเ้ก่ียวขอ้งกบัครอบครวัของเขาอยา่งไร   คาํถามสอง

สามขอ้ตอ่ไปนีจ้ะพิจารณาในรายละเอียดมากขึน้ของบางประเดน็นี ้   

คาํตอบที ่ 19  และ  20:   อะไรคือจดุแข็ง และ จดุออ่น   

 
ถา้ผูเ้รียนจะรูส้กึเป็นอิสระท่ีจะตอบคาํถามทัง้สองขอ้นีอ้ยา่งตรงๆ  จะตอ้งมีความสมัพนัธท่ี์ไวว้างใจ

อยา่งแทจ้รงิระหว่างครูและผูเ้รียน   จงอยา่พยายามท่ีจะบงัคบัใหเ้ขาเปิดใจอยา่งสิน้เชิงในท่ีนี ้  จงชดัเจน

ในการยืนยนัตอ่ผูเ้รียน   และไมข่ดัแยง้ในสิ่งท่ีเขาไดต้อบไป  ขอใหผู้เ้รียนอา่นคาํตอบใหค้ณุฟัง   และ

อนญุาตใหเ้ขาอธิบายสัน้ๆ ในเหตผุลท่ีเขาเลือกคาํตอบในแตล่ะขอ้ 

ขอใหห้นนุใจเขาเก่ียวกบัฤทธ์ิอาํนาจของพระเจา้   ท่ีจะช่วยเขาใหเ้ตบิโตเขม้แข็งขึน้ในดา้นท่ีเขารูส้กึ

เป็นจดุออ่น   และสนทนาประเดน็เหลา่นีใ้นเวลาตอ่มาท่ีคณุจะเขียน สญัญาการเรียนของผูเ้รียนศสชม กบั

เขา   
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หน้า  13-14 

คาํตอบที ่ 21-24:   ความคิดเห็นของผูเ้รียนตอ่การมีเพศสมัพนัธ ์และการแตง่งาน   

คาํถามเหล่านีส้ามารถยกระดบัการโตแ้ยง้อยา่งง่ายดายสาํหรบัพวกท่ีไมไ่ดเ้ช่ือมั่นอย่างเตม็ท่ีถึงทศันะ

ของพระเจา้ในประเดน็นี ้  อยา่พยายามบงัคบัผูเ้รียนใหเ้ห็นดว้ยกบัทศันะของพระเจา้  แตจ่งหนนุใจเขาให้

พิจารณาอย่างจรงิจงัวา่  เพราะเหตใุดพระเจา้จงึไดส้รา้งกฎบญัญตันีิข้ึน้  อนญุาตใหผู้เ้รียนอธิบายว่าเหตุ

ใดเขาจงึไดเ้ลือกคาํตอบนัน้สาํหรบัแตล่ะคาํถาม 

สิ่งท่ีสาํคญัท่ีสดุ  ท่ีคณุสามารถทาํไดคื้อฟังอยา่งระมดัระวงั  จงพยายามเขา้ใจจรงิๆ ว่าเขาอยู่ตรงไหน

ในความเช่ือของเขา   จงอยา่กลา่วโทษคนท่ีปฏิเสธจดุยืนของพระเจา้วา่เครง่ครดัเกินไป   โอกาสสาํหรบั

การศกึษาใหม้ากขึน้ในประเดน็นีจ้ะเขา้มาในเวลาถดัมา   ณ จดุนี ้ ขอใหห้นนุใจผูเ้รียนใหเ้ปิดตอ่สิ่งท่ี 

พระเจา้พดูเก่ียวกบัประเดน็นี ้  จงพยายามสนบัสนนุทา่ทีเรียนรูข้องเขา ณ ท่ีนี ้ 

จุด หยุด   หน้า 19 

หนา้ซึ่งครอบคลมุ  หนา้  15-19,   คาํตอบ 25-38 

หน้า  15  

คาํตอบที ่ 25-26:    เอเฟซสั 5:25-33 

จงแนใ่จวา่ผูเ้รียนอา่นตอนนีท้ัง้หมดแลว้   และอภิปรายอยา่งสัน้ๆ ถึงช่ือของบทท่ีเขาใหไ้วใ้นหนงัสือ     

เอเฟซสับทท่ี 5    ขอใหถ้ามว่าขอ้ใดท่ีทาํใหเ้ขาประทบัใจท่ีสดุ   

คาํตอบที ่ 27:  สามีควรจะรกัภรรยาของเขาเพราะวา่ . . .  

เฉลยคาํตอบในบทเรียนของผูเ้รียน  ไดใ้หค้าํตอบท่ีตอ้งการ คือ  สามีไดร้บัคาํสั่งใหร้กัภรรยา  ขอใหดู้

ในหนงัสือเอเฟซสั  5:25-28    สามีตอ้งรกัภรรยาของเขาในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีพระคริสตร์กัครสิตจกัรเม่ือ

พระองคอ์ยู่บนโลกนี ้   อยา่งไรก็ตาม  จงยอมใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างอิสระ 

หน้า  16  

คาํตอบที ่ 28 & 29:    กรณีศกึษาของครสิ และ ปีเตอร ์  

ผูเ้รยีนจะใหค้าํตอบสว่นตวัสาํหรบัคาํถามทัง้คู ่ ขอใหค้รูการยอมรบัคาํตอบอยา่งระมดัระวงั และขอให้

ผูเ้รียนพิจารณาถึงวิธีท่ีความสมัพนัธข์องสามีภรรยาใน เอเฟซสับทท่ี 5 มีผลกระทบตอ่กรณีศกึษานี ้  
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หน้า  17  

คาํตอบที ่ 30:    ภรรยาตอ้งเช่ือฟังสามีของเธอ  เพราะว่า . . . 

คาํถามน่ีจะมีคาํตอบสว่นตวั   แตค่าํตอบท่ีแนะนาํอยูท่ี่หนงัสือเอเฟซสั 5:23  จงเปิดกวา้งสาํหรบั

คาํตอบท่ีผูเ้รียนอาจให ้  อย่าทาํใหส้ิ่งนีเ้ป็นประเดน็ท่ีถกูหรือผิด   แตล่ะคนนัน้มีอิสระท่ีจะสาํแดงความเห็น

ของตนเอง  และสิ่งท่ีเขาคดิจรงิๆ นัน้สาํคญัย่ิงกว่า “การตอบกลบัมาในสิ่งท่ีเขาคิดวา่ครูตอ้งการจะไดยิ้น”   

คาํตอบที ่ 31:  การยอมเช่ือฟังของภรรยาตอ่สามี  เปรียบเทียบไดก้บัการยอมเช่ือฟังของเธอตอ่ผูใ้ด  

องคพ์ระเยซูคริสต ์

ถา้มีความสบัสนเก่ียวกบัคาํตอบนี ้ขอใหอ้า่นเอเฟซสัดว้ยกนั 5:23  ถา้ผูเ้รียนไมมี่ความสมัพนัธใ์กลช้ิด

และ ไดแ้ข็งแกรง่ในการอทุิศตวัตอ่พระครสิตแ์ลว้ เธออาจจะรูส้กึกระวนกระวายในเรื่องการยอมเช่ือฟังสามี

ของเธอ   ขอใหไ้ปยงัการพิจารณาหารือคาํตอบทัง้สองอนัถดัไปท่ีเก่ียวพนักนัโดยตรงตอ่คาํถามนี ้ 

คาํตอบที ่ 32  และ 33:  การยอมเช่ือฟังพระครสิตแ์ละสามี 

พระครสิตไ์มไ่ดบ้งัคบัคนใหย้อมเช่ือฟังพระองค ์  ทัง้สามีและภรรยาตอ้งเขา้ใจวา่การเช่ือฟังนัน้คือ การ

ตดัสินใจเลือกส่วนตวั เหมือนกบัทกุคนมีสิทธ์ิในการตดัสินใจเลือกท่ีจะยอมเช่ือฟังพระครสิต ์ ภรรยาตอ้ง

เลือกท่ีจะยอมเช่ือฟังสามีของเธอ  สามีตอ้งตอบสนองตอ่ภรรยาอย่างเดียวกบัท่ีพระครสิตร์กัครสิตจกัรและ

ประทานพระองคเ์องแก่ครสิตจกัร  เร่ืองนีค้วรมีการอภิปรายท่ีนา่สนใจ   ใหโ้อกาสผูเ้รียนพดูคยุใหม้ากท่ีสดุ 

หน้า  18   

คาํตอบที ่35-37:    กรณีศกึษาของแจ็คและแพ็ท   

ใหผู้เ้รียนมีโอกาสท่ีจะแสดงคาํตอบของเขา  และอธิบายวา่เหตใุดเขาจงึไดเ้ลือกคาํตอบเหลา่นัน้ 

เปา้หมายของการใหผู้เ้รียนพดูพดูไดอ้ยา่งอิสระก็คือ ท่ีจะมีความเขา้ใจถึงความคิดเห็นของผูเ้รียนเก่ียวกบั

ประเดน็เหล่านี ้ และไมเ่พียงแตใ่ห ้“คาํตอบท่ีดีท่ีสดุ”  อย่าใหรู้ส้กึกดดนัท่ีจะบอกผูเ้รียนวา่อะไรคือคาํตอบ

ท่ีดีท่ีสดุ  ถา้ผูเ้รียนขอความคดิเห็นของครู อยา่กลวัท่ีจะแบง่ปัน  แตจ่งยอมใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นของ

เขาก่อน  
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หน้า  19 

คาํตอบที ่ 38:  การตอบสนองตอ่แนวคดิพระคมัภีรใ์นเรื่องความรกัและการยอมเช่ือฟัง 

จงอยา่ปล่อยใหผู้เ้รียนใหค้าํตอบท่ีฉาบฉวยแบบสัน้ๆ  ท่ีแสดงความคิดเห็นเพียงตืน้ๆ  ถา้ผูเ้รียนได้

เขียนคาํตอบเพียงสัน้ๆ แลว้ละ่ก็  จงพิจารณาหนึ่งในขอ้เลือกเหลา่นี:้     

 ตอ้งใหผู้เ้รียนเขียนคาํตอบท่ีมีรายละเอียดมากขึน้  ก่อนท่ีคณุครูจะลงไปในการอภิปรายท่ี

ละเอียดของประเดน็นีก้บัเขา 

 จงอภิปรายอยา่งมีรายละเอียดในประเดน็นี ้ พรอ้มกบัผูเ้รียน   แลว้ขอใหเ้ขาเขียนประเดน็ท่ี

คณุอภิปรายนัน้  ท่ีเขายงัไมไ่ดเ้ขียนลงไป   

บทที ่ 5:  ความรับผิดชอบของผู้ปกครอง 

จุด หยุด  หน้า  23 

หนา้ซึ่งครอบคลมุ  หนา้  20-23,   คาํตอบ  39-46 

หน้า  21     

คาํตอบที ่ 39: คณุเห็นดว้ยหรือไมก่บัคาํแนะนาํจากหนงัสือสภุาษิต   

จงทาํใหแ้นใ่จวา่ผูเ้รียนใหค้ณุมากกวา่ “ฉนัเห็นดว้ย หรือ “ฉนัไมเ่ห็นดว้ย”   เขาจาํเป็นตอ้งให้

ความคดิอยา่งจรงิจงัตอ่ขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นี ้  ดงันัน้ คณุอยา่เรง่ใหค้ะแนนในส่วนนีข้องบทเรียน  และเรง่

ไปหาผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ    

คาํตอบที ่ 40-41:  พอ่แมข่องคณุสรา้งวินยัคณุอย่างไร  และ คณุมีแผนท่ีจะสรา้งวินยัลกูของคณุอยา่งไร    

คาํตอบเหลา่นีส้ามารถชว่ยใหค้ณุครูมีความเขา้ใจอยา่งลึกซึง้ ในประสบการณแ์ละแนวคดิของชีวิต

ครอบครวัของผูเ้รียนคนนี ้   ขอใหพ้ยายามสรา้งบรรยากาศของการเปิดเผยสาํหรบัผูเ้รียน   เพ่ือวา่เขาจะ

รูส้กึมีอิสระท่ีจะแบง่ปันถึงสิ่งท่ีอาจจะเป็นประสบการณท่ี์เจ็บปวดอยา่งมาก  

หน้า  21-22 

คาํตอบที ่ 42  และ  43:    วิธีท่ีพอ่แมไ่ดก้าํลงัใจและใหค้าํสนบัสนนุ   

คาํตอบทัง้สองนีส้ามารถเปิดเผยอยา่งมากเก่ียวกบัแรงกระทบ  ท่ีเป็นบวกหรือลบ  ซึ่งพอ่แมเ่คยมีตอ่

ผูเ้รียน  จงอภิปรายกบัผูเ้รียนถึงบทบาทท่ีการสนบัสนนุมีในความสมัพนัธข์องครอบครวั  พรอ้มกบัยก

ประเดน็ในวิธีท่ีท่ีเขาเองสามารถเป็นกาํลงัใจตอ่สมาชิกตา่งๆ ในครอบครวัของเขาในปัจจบุนั    
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หน้า  22  

คาํตอบที ่ 44  และ  45:    กรณีศกึษาของเจม่ี และ ดินสอท่ีถกูโขมยไป   

จดุประสงคห์ลกัของกรณีศกึษานี ้ คือ การทาํใหผู้เ้รียนคิดเก่ียวกบัวินยัในชีวิตครอบครวั  โปรดอย่า

ผลกัดนัใหเ้กิด “คาํตอบท่ีถกูตอ้ง”  จงฟังวา่คนๆ นีอ้ยู่ ณ ทีใดในความคดิของเขา   ขอใหเ้ขียนโนต้ในแฟ้ม

ของผูเ้รียน  ถา้กรณีศกึษานีย้กประเดน็ท่ีคณุตอ้งการจดัการใน สญัญาการเรียนของผูเ้รียน ในอนาคต  

หน้า  23 

คาํตอบที ่ 46:  ใหค้ะแนนว่าพอ่แมท่าํไดดี้เพียงใดในการเลีย้งดผููเ้รียน 

จงพยายามถามคาํถามท่ีอ่อนโยนและและไมข่ม่ขู ่ เพ่ือดวูา่ประสบการณใ์ดท่ีนาํใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบ

ในกิจกรรมนี ้ ถา้ผูเ้รียนใหค้ะแนนพอ่แมข่องเขาในทางลบ   ขอใหห้นนุใจเขาใหม้องไปท่ีพระเจา้เพ่ือ

ชว่ยเหลือในการวางแผนสาํหรบัอนาคตท่ีดีกว่าในความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั  ในลกัษณะท่ีออ่นโยน  

ขอใหท้าํใหเ้ห็นวตัถปุระสงคว์า่ แมอ้ดีตของเขาอาจจะเต็มไปดว้ยโศกนาฎกรรม  ผูเ้รียนยงัคงรบัผิดชอบตอ่

ทา่ทีและพฤติกรรมในปัจจบุนั  ใหค้อยระวงัเรื่องทา่ที “ฉันไมส่ามารถชว่ยตวัเองตอนนี ้ เพราะวา่สภาพ

ครอบครวัท่ีไมดี่ของฉนั  ในท่ีๆ ฉนัเติบโตมา”  

หากในการอภิปรายกบัผูเ้รียน คณุครูจือปัญหารา้ยแรงบางอยา่งในเรื่องนี ้ คณุอาจตอ้งการทาํโนต้ใน

แฟ้มของผูเ้รียน  เพ่ือวา่คณุสามารถจะติดตามประเดน็นีใ้นอนาคตอนัใกลไ้ด ้   

บทที ่ 6:  ความรับผิดชอบของลูก  

จุด หยุด  หน้า  28 

หน้าซึ่งครอบคลุม  หนา้  24-28    คาํตอบ  47-59 

หน้า  24 

คาํตอบที ่ 47: ใหเ้ขียน ธรรมบญัญตัิ  5:16    

น่ีคือหนึ่งในบญัญัตสิิบประการ คือ ใหเ้กียรตพิอ่แม ่จงสนทนากนัอยา่งสัน้ๆ ถึงประเด็นของการเช่ือฟัง

ผูป้กครอง และประเดน็ท่ียกขึน้ในยอ่หนา้สดุทา้ยของ หนา้  24   จงพยายามคน้หาวา่ผูเ้รียนรบัรูไ้ดอ้ย่างไร

ตอ่ความรบัผิดชอบในปัจจบุนัของเขาในการใหเ้กียรต ิ(เคารพ) พอ่แม ่คณุอาจจะตอ้งการหารือเก่ียวกบั

วิธีการเฉพาะ  ซึ่งเขาสามารถสาํแดงความเคารพตอ่ผูป้กครองในสองสามอาทิตยท่ี์ถดัมา   
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หน้า  25 

คาํตอบ  52  และ  53:    พระสญัญาใน เอเฟซสั  6:3  

ขอ้พระคมัภีรไ์ดส้ญัญาถึงชีวิตท่ียืนยาวตอ่คนท่ีเช่ือฟังผูป้กครอง  ขอใหถ้ามผูเ้รียนวา่คาํสญัญานีมี้ผล

อยา่งไรในชีวิตจรงิ  การไมเ่ช่ือฟังพอ่แมท่าํใหค้ณุตกอยู่ในความเส่ียง  ท่ีมากย่ิงไปกวา่การตายก่อนถึงวยั

อนัควรหรือไม ่ จงชีใ้หเ้ห็นวา่การใหเ้กียรตพิ่อแม ่เหมาะสาํหรบัทัง้เดก็เล็กๆ ท่ีอาศยัอยู่ในบา้น และยงั

เหมาะสาํหรบัเราท่ีเป็นผูใ้หญ่แลว้ ไปตลอดชีวิต 

เดก็ทีถู่กทารุณกรรมทางเพศ  

สว่นนีข้องบทเรียนกลา่วถึงปัญหาท่ีรา้ยแรงสาํหรบัผูเ้รียน ซึ่งไดร้บัการทารุณกรรมทางเพศโดยพอ่แม่

ของเขาหรือเธอ  เราแนะนาํอยา่งย่ิงท่ีจะใหค้ณุนาํผูเ้รียนท่ีมีภมูหิลงัของการทารุณกรรมทางเพศ  ใหม้าทาํ

สญัญาการเรียนของผูเ้รียน กสคม เป็นพิเศษในประเดน็นี ้ โดยการใชห้ลกัสตูร  อุทศิตนให้แก่เสรีภาพ   

ซึ่งเขียนโดยแซลล่ี คลัเบรท (Committed to Freedom by Sallie Culbreth) และ 180° องศาสู่เสรีภาพ โดย 

รีเนย ์เวสท ์(Renay West 180° To Freedom) หลกัสตูรนีข้อไดโ้ดยติดตอ่ ทีนชาลเ์ลน้จ ์ณ ท่ีอยูใ่นปกดา้น

ในของคูมื่อนี ้  

เดก็ๆ ควรจะเช่ือฟังพอ่แมเ่ม่ือเขาทาํทารุณกรรมทางเพศกบัเธอหรือไม ่  ไมใ่ช ่ เธอไมค่วรละเมิดกฎ

บญัญตัขิองพระเจา้สกัขอ้เดียว  เพ่ือเช่ือฟังสิ่งท่ีไมไ่ดก้ลา่วไวใ้นกฎบญัญตั ิ  ถา้พอ่แมบ่อกคณุใหข้โมยบาง

สิ่งบางอยา่ง  คณุมีความรบัผดิชอบท่ีจะปฏิเสธและไมเ่ช่ือฟังในสิ่งเหลา่นี ้  ถา้พอ่แม่ทาํทารุณกรรมตอ่ลกู  

เขาไดล้ะเมิดความรบัผิดชอบของเขาอยา่งกบัท่ีเป็นพอ่แม ่ และพระเจา้ใหผู้ป้กครองคนนัน้แล ตอ้ง

รบัผิดชอบในเรื่องนัน้  เด็กๆ ไมค่วรจะถกูบงัคบัใหเ้ช่ือฟังพอ่แมใ่นสถานการณนี์ ้   

รอยแผลดา้นอารมณเ์ก่ียวกบัการทารุณกรรมทางเพศ  มกัจะใหญ่กวา่การเกิดผลดา้นรา่งกาย  

ผลกระทบของการทารุณกรรมนีใ้นเดก็  มกัจะสง่ผลในหลายดา้นของชีวิตของเดก็  ซึ่งมากกวา่สง่ผลท่ีไมไ่ด้

เก่ียวพนักบัอตัลกัษณท์างเพศ และพฤตกิรรมทางเพศ  การทารุณกรรมทางเพศเป็นโศกนาฎกรรมท่ีย่ิงใหญ่  

และผูป้กครองไดใ้ชส้ิทธิอาํนาจของเขาในทางท่ีผิดอยา่งมาก 

เหย่ือในเรื่องนีต้อ้งเผชิญกบัการทา้ทายท่ียากในการคน้หาการรกัษาเยียวยา   อยา่ทาํใหม้นัเป็นเรื่อง

ง่ายเกินไปในเหตโุศกนาฎกรรมและการทาํลายในการทารุณกรรมในอดีต   เราตอ้งชว่ยนาํคนมายงัจดุท่ีเขา

ตระหนกัวา่แมเ้ขาจะเป็นเหย่ือ  เขายงัคงตอ้งรบัผิดชอบสาํหรบัพฤตกิรรมและท่าทีในปัจจบุนั  อย่ากดดนั

เขาใหย้อมรบัสิ่งนี ้ แตห่นนุใจเขาใหพ้ิจารณาวา่  “ฉนัสามารถเลือกการตอบสนองของฉนัเด๋ียวนี ้  แมว้่าฉนั

ไดผ้า่นโศกนาฎกรรมเหลา่นีใ้นอดีต   ฉนัไมส่ามารถแกต้วัถึงพฤตกิรรมท่ีไมร่บัผิดชอบไดใ้นตอนนีใ้นชีวิต

ของฉนั”     
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แมว้า่  เหย่ือตอ้งยอมรบัความรบัผิดชอบสาํหรบัพฤตกิรรมของเขาในปัจจบุนั  น่ีไมเ่ป็นเพียงการเปล่ียน

ทศันคตท่ีิเราตอ้งทาํใหบ้รรลผุลในท่ีนี ้  แทจ้รงิแลว้  มนัอาจไมไ่ดเ้ป็นกา้วแรกของหลายคน  จดุท่ีสาํคญัท่ี

เราตอ้งการส่ือสารคือว่า  เม่ือการทารุณกรรมกาํลงัเกิดขึน้  มนัไมใ่ชค่วามผิดของเหย่ือ  พอ่แมต่า่งหากท่ี

พลาด และพอ่แม่ตอ้งรบัผดิชอบอยา่งเตม็ท่ีสาํหรบัความลม้เหลวนัน้ 

ขอใหแ้นะนาํถึงความจาํเป็นในการยกโทษท่ีเป็นส่วนใหญ่ของขบวนการเยียวยารกัษา  คณุไม่

จาํเป็นตอ้งพยายามแกปั้ญหาท่ีเจ็บปวดทัง้หมดของโศกนาฎกรรมในอดีตเด๋ียวนี ้ ท่ีจริงแลว้คณุอาจจะตอ้ง

เลือกท่ีจะไมเ่ขา้ไปในเรื่องนีอ้ยา่งละเอียดในตอนนี ้  แทนท่ีจะเป็นเชน่นัน้  ขอใหห้นนุใจผูเ้รียนใหป้ล่อยทิง้

อดีตไวใ้นขณะนี ้  และพยายามคน้หาสิ่งท่ีพระเจา้มีเก็บไวส้าํหรบัเขาในอนาคตอนัใกลนี้ ้  พระเจา้มีความ

ปรารถนาอยา่งแนน่อนท่ีจะนาํการรกัษาสาํหรบัโศกนาฎกรรมในอดีต  และเปิดอนาคตท่ีดีกวา่อยา่งย่ิง

ออกมาใหก้บัเขา     

การถกูทารุณกรรมทาํใหเ้หย่ือบางคนมีความคิดท่ีบดิเบีย้วในเรื่องของพระเจา้จากการทารุณกรรมนัน้   

พวกเขารูส้กึว่าเพราะพระเจา้ไมไ่ดห้ยดุยัง้โศกนาฎกรรมนัน้   พระองคต์อ้งรบัผิดชอบบางสว่นในเรื่องนี ้  ถา้

มีการยกประเดน็นีข้ึน้มา  ชีใ้หเ้ห็นวา่พระเจา้เป็นพระเจา้แหง่ความรกั  และพระองคร์กัผูเ้รียนคนนีอ้ยา่ง

ลกึซึง้  อย่างไรก็ตาม  พระเจา้ไมไ่ดบ้งัคบัคนใหห้ยดุกระทาํบาป  พระเจา้ทรงมีความโศกเศรา้เป็นอย่าง

มากโดยบาปของการทารุณกรรมทางเพศ   และพระองคจ์ะเรียกรอ้งบญัชีของความบาปนัน้ไวใ้นวนั

พิพากษาดว้ย  

โปรดตระหนกัวา่คณุตอ้งควบคมุการสนทนาถึงประเดน็นีข้องการทารุณกรรมท่ีผา่นมา  ถา้คณุยอมให้

ผูเ้รียนเบอกรายละเอียดในส่วนนีข้องอดีต คณุตอ้งเตรียมตวัจดัการกบัมนัอยา่งสมบรูณ ์ ถา้คณุไมไ่ดร้บั

การอบรม  หรือมีประสบการณใ์นการจดัการกบัสถานการณแ์บบนีแ้ลว้  จงขอความช่วยเหลือ  จงอย่ากลวั

ท่ีจะสง่ผูเ้รียนไปใหเ้จา้หนา้ท่ีซึ่งมีประสบการณม์ากกว่า   หรือนาํการชว่ยเหลือของผูใ้หค้าํปรกึษาเขา้มา

จากครสิตจกัรทอ้งถ่ิน หรือ ตวัแทนในดา้นการใหค้าํปรกึษา  

คณุสามารถทาํการรา้ยมากกวา่การดี  โดยไมจ่ดัการอยา่งดีกบัปัญหานี ้  ถา้ผูเ้รียนเห็นวา่นั่นเป็นสิ่งท่ี

คณุชว่ยไมไ่ดจ้รงิๆ  แลว้เขาอาจจะสรุปว่า  พระเจา้ไมมี่คาํตอบใหเ้หมือนกนั  อยา่กลวัท่ีจะบอกกบัผูเ้รียน

วา่คณุตอ้งรอจนกระทั่งครัง้ตอ่ไป ท่ีจะพิจารณาอยา่งละเอียดในสิ่งนี ้  ถา้นั่นเป็นสิ่งท่ีคณุตอ้งการทาํ  จง

บอกผูเ้รียนวา่คณุจะจดัเวลาตอ่มาท่ีคณุจะพิจารณาประเดน็นีร้ว่มกบัเขา   ขอใหจ้ดัเวลาตอนนี ้  แลว้

ตดิตามผลตอ่ไปตามท่ีคณุไดใ้หส้ญัญาไวก้บัเขา   
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หน้า  25-26 

คาํตอบที ่ 54  และ  55:    กรณีศกึษาของรสัมีท่ีไมเ่ช่ือฟังพอ่แมข่องเขา   

จดุประสงคข์องกรณีศกึษานี ้ คือ คน้พบว่า ความเขา้ใจในปัจจบุนัของผูเ้รยีนคืออะไร  มากกว่าการ

ไดร้บัคาํตอบท่ีถกูตอ้ง   ขอใหผู้เ้รียนแสดงความคดิเห็นก่อนหนา้ท่ีคณุจะแบง่ปันเรื่องของคณุ   ขอใหถ้าม

คาํถามมากกว่าแจง้คาํแถลงการณ ์  “คณุเคยพิจารณาเรื่องนีไ้หม....”     

หน้า  26 

คาํตอบที ่ 56: มนัง่ายเพียงไรท่ีจะเคารพพอ่แมข่องคณุ   

ขอใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลางของการอภิปรายในท่ีนี ้  หนนุใจใหผู้เ้รียนพิจารณาความรบัผิดชอบของเขา

ในการยกโทษใหก้บัพวกท่ีทาํผิดกบัเขาในอดีต   จงหนนุใจเขาใหเ้รียนรูบ้ทเรียนท่ีเป็นบวกจากอดีต  อยา่

ยอมใหผู้เ้รียนเพียงแตต่าํหนิพอ่แมส่าํหรบัทกุปัญหาของเขาในปัจจบุนั 

 “พอ่แมข่องฉนัไมส่มบรูณแ์บบ ดงันัน้ ฉนัไมส่ามารถเคารพพวกเขาได”้   ผูเ้รียนอาจไมใ่ชค้าํท่ีตรงกบั

คาํพดูเหล่านี ้แตม่นัอาจจะสะทอ้นถีงความรูส้กึของเขา   ถา้นีเ้ป็นความจรงิ  จงชีถึ้งขอ้ผิดพลาดตาม

เหตผุลของเขา  ไมมี่ใครหรอกท่ีจะมีพอ่แมท่ี่ดีเลิศสมบรูณแ์บบ  พวกเขาตอ้งมองดมูากไปกว่าขอ้ผิดพลาด

ของพอ่แม ่ และเห็นคณุลกัษณะในทางบวกท่ีพอ่แมมี่   ผูเ้รียนบางคนอาจจะมาจากภูมิหลงัท่ีเศรา้  และ

อาจไมส่ามารถเคารพพอ่แม่ได ้ แตผู่เ้รียนสว่นใหญ่ควรจะสามารถเห็นคณุลกัษณะท่ีดีบางขอ้ในตวัของพอ่

แมข่องเขา   

หน้า  27 

คาํตอบที ่ 57: ความรบัผิดชอบตอ่พ่ีนอ้ง   

ในเฉลยคาํตอบของผูเ้รียนมีคาํตอบท่ีแนะนาํไว ้  ถา้ผูเ้รียนมีคาํตอบอ่ืนท่ีคณุรูส้ึกวา่ยอมรบัได ้ นั่นก็ดี  

คณุอาจจะตอ้งพิจารณาถึงความจาํเป็นท่ีจะมีความสมดลุในดา้นนีข้องชีวิต เขาไมส่ามารถเพกิเฉยตอ่

ครอบครวัของเขา  แตเ่ขาตอ้งหาสมดลุระหวา่งการทาํสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ขาทาํ  และการทาํตามความ

รบัผิดชอบของเขาท่ีมีตอ่ครอบครวัของตนใหส้าํเรจ็   
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หน้า  28 

คาํตอบที ่ 58  &  59:    ความสมัพนัธใ์นปัจจบุนักบัพ่ีนอ้ง  

กิจกรรมทัง้สองนีใ้หผู้เ้รียนเขา้ไปในระยะท่ีสามของกระบวนการเรียนรู ้ นั่นคือ การประยกุตใ์ชก้บัชีวิต

สว่นตวั  ผูเ้รียนตอ้งถามตวัเองวา่ เขาตอ้งการจะทาํใหแ้ผนงานของพระเจา้สาํเรจ็ในครอบครวัของเขา

หรือไม ่ พระเจา้ไดว้างเขาไวใ้นครอบครวัเพราะพระองคต์อ้งการใหเ้ขาคน้พบวิถีท่ีจะมีอิทธิพลในเชิงบวกใน

ครอบครวัแมแ้ตใ่นสปัดาหนี์ ้ ไมว่า่จะเป็นคาํอธิษฐาน จดหมายสกัฉบบั โทรศพัทส์กัครัง้   ใหเ้ราเริ่มทาํ

ภายในสองสามวนัท่ีถดัมา   

บทที ่7:  พระคริสตท์าํให้เกิดความแตกต่างในครอบครัวหรือไม่  

จุด หยุด    หน้า  34  –  จุดหยุดสุดท้าย  

หน้าซึ่งครอบคลุม  หนา้  29-34      คาํตอบหนา้   60-76. 

 หน้า  29 

คาํตอบหน้าที ่ 60  และ  61:    ครอบครวัครสิเตียน และครอบครวัท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน   

จงฟังผูเ้รียนอยา่งระมดัระวงั  ในขณะท่ีเขาอธิบายคาํตอบของตวัเองโดยใหร้ายละเอียดเพิ่มเตมิ  จงให้

โอกาสเตม็ท่ีกบัเขาท่ีจะแสดงออกถึงความรูส้ึกของเขา   คณุอาจจะเห็นวา่  ความเขา้ใจของเขาเก่ียวกบั

ครอบครวัครสิเตียน และครอบครวัท่ีไมใ่ชค่รสิเตียนนัน้แตกตา่งกนัจากของคณุ   ใหเ้ขาพดูใหจ้บก่อนท่ีคณุ

จะคอมเมน้ทเ์พิ่มเตมิ แลว้พยายามขยายความคดิของเขาโดยการถามคาํถามนาํไปก่อน  

หน้า  30 

คาํตอบที ่ 62:  การช่วยครอบครวัใหเ้ขา้มาใกลพ้ระเจา้  

คาํถามนีไ้มไ่ดมี้ความหมายมากตอ่ผูเ้รียนผูท่ี้ยงัไมไ่ดต้ดัสินใจจะเป็นครสิเตียน   อยา่กดดนัผูเ้รียนท่ียงั

ไมร่บัเข่ือใหมี้คาํตอบท่ีเป็นรายละเอียดใหก้บัคณุ   บางที คณุอาจถามเขาวา่มีใครในครอบครวัไหม ท่ีมี

คาํถามเดียวกนักบัท่ีเขามีเก่ียวกบัพระเจา้  จงคน้หาวา่ครอบครวัเห็นดีหรือไมใ่นการท่ีเขาอยูใ่นโปรแกรม

ของครสิเตียน   

ถา้ผูเ้รียนเป็นครสิเตียน  จงหนนุใจใหเ้ขาบอกอยา่งระมดัระวงัถึงสิ่งท่ีพระเจา้กาํลงักระทาํในชีวิต  

เตือนเขาไมใ่หร้ีบพดูมากเกินไปในการแบง่ปันพระครสิตก์บัครอบครวั  หนนุใจเขาใหใ้ชค้วามอดทนและ

ความรกั   
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หน้า  30-32 

คาํตอบที ่ 63-70:    กิจกรรมท่ีเก่ียวพนักบัครอบครวั    

สว่นสดุทา้ยของบทเรียนนีป้ระกอบดว้ยกิจกรรมสาํคญัส่ีประการสาํหรบัผูเ้รียนใหพ้ิจารณาเม่ือคาํนงึถึง

ครอบครวั  ขอใหห้นนุใจผูเ้รียนใหท้าํมากกว่าแคใ่หค้าํตอบสาํหรบัชัน้เรียน กสชม  ขอใหเ้นน้ถึงความจาํเป็น

ท่ีจะประยกุตส์ิ่งท่ีเขากาํลงัเรียนรู ้  นั่นคือ  เพ่ือมีแรงกระทบในทางบวกตอ่ครอบครวัในตอนนี ้ บางทีเขา

อยากจะกลบับา้นไปอยูก่บัครอบครวั   พยายามชว่ยเขาประเมินความรูส้กึของเขา 

หน้า  30 

คาํตอบที ่ 63-64:  คณุสามารถเขียนจดหมายถึงครอบครวัของคณุ   

ถา้ผูเ้รียนกาํลงัอาศยัอยูท่ี่บา้น  ขอใหเ้ขาหาทางเลือกแทนการเขียนจดหมาย เขายงัสามารถเขียนโนต้

ใหส้มาชิกในครอบครวั  และบอกวา่เขาซาบซึง้ใจในครอบครวั   หรือ เขาสามารถวางแผนท่ีจะสนทนา

พิเศษกบัสมาชิกแตล่ะคนในครอบครวั พากนัออกไปด่ืมกาแฟ หรือกินก๋วยเต๋ียวดว้ยกนั และใหพ้วกเขารูว้า่

เขาซาบซึง้ใจในครอบครวัมากเพียงไร     

หน้า  31 

คาํตอบที ่ 65:  อธิษฐานเผ่ือครอบครวัของคณุ   

หนนุใจเขาใหท้าํกิจกรรมนีอ้ยา่งเครง่ครดั   ถา้กิจกรรมก่อนหนา้ในบทเรียนนีเ้ตม็ไปดว้ยความเจ็บปวด

เพราะประสบการณใ์นอดีต  หนนุใจผูเ้รียนใหข้อพระเจา้ช่วยเขา ใหย้กโทษสมาชิกคนนัน้ในครอบครวั 

หน้า  31-32 

คาํตอบที ่ 66-69:   พระวจนะสาํหรบัสมดุโนต้ของครอบครวั   

หนนุใจผูเ้รียนใหเ้ริ่มสมดุโนต้ของครอบครวั  เพ่ือรวบรวมคาํพยาน  และขอ้คิดอ่ืนๆ เพ่ือแบง่ปันกบั

สมาชิกในครอบครวั  สมดุโนต้นีส้ามารถเป็นธรรมดามาก  รวมทัง้พระวจนะท่ีเก่ียวพนักบัสมาชิกใน

ครอบครวั  เขาสามารถเขียนคาํอธิษฐานเก่ียวกบัครอบครวั  หรือเขียนจดหมายไปถึงพวกเขา   ซึ่งเขาจะ

แบง่ปันตอ่มา แมแ้ตว่า่เขายงัไมมี่ลกูตอนนี ้  ผูเ้รียนก็สามารถเขียนจดหมายถึงลกูในอนาคต  และแบง่ปัน

ความเช่ือ  คา่นิยม และความฝันท่ีมีสาํหรบัลกูได ้     
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หน้า  32 

คาํตอบที ่ 70:  แสดงความขอบคณุสาํหรบัครอบครวัของคณุ    

หนนุใจผูเ้รียนใหน้าํไปปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเขาเคยรายการไว ้ ถา้ขอ้คดิทัง้หมดคือสิ่งตา่งๆ ซึ่งสามารถทาํ

เสรจ็ไดใ้นเวลาหลายเดือน หรือ หลายปีจากนี ้  แลว้ขอใหเ้ขาแกไ้ขใหมเ่ปา้หมายบางขอ้และรายการสิ่ง

เหลา่นีท่ี้สามารถทาํในอาทิตย ์ หรือ สองอาทิตยถ์ดัไปได ้  

หน้า  33-34 

คาํตอบที ่ 71-76:  ลองคิดทบทวนสว่นตวัเก่ียวกบัเร่ืองของครอบครวั    

ขอใหพ้ดูคยุอยา่งระมดัระวงักบัผูเ้รียนทัง้ 6ขอ้ความท่ีผูเ้รียนไดเ้ขียนไว ้ หนนุใจเขาและยืนยนักบัเขาใน

คาํตอบ อยา่เรง่ใหก้ารทบทวนผา่นไปเรว็เกินไป   ถา้คณุรูส้กึวา่มนัมีประโยชน ์ขอใหใ้ชเ้วลายอ้นกลบัไปยงั

ประเดน็หลกับางอนัท่ีพิจารณากนั ในตอนตน้ของบทเรียนนี ้  ขอใหฟั้งอยา่งระมดัระวงัสาํหรบัขอ้คิดท่ีคณุ

รูส้กึวา่มีประโยขน ์ เม่ือคณุเริ่มทาํในสญัญาการเรียนรูข้องผูเ้รียน สาํหรบัหนว่ยท่ี  4  —   ความสมัพนัธใ์น

ครอบครวั  

 
 

การใหค้ะแนนบทเรียน และ แบบทดสอบ  
หลงัจากท่ีคณุจบการพิจารณาบทเรียน  และผูเ้รียนไดใ้หค้ะแนนบทเรียนแลว้  ขอใหเ้ขาเตรียมสาํหรบั

การทาํสอบคาํถามทบทวน   ผูเ้รียนไมค่วรทาํขอ้สอบทา้ยบทในวนัเดียวกบัการสอบ คาํถามทบทวน      

 
 

การประเมนิผล และ ข้อคิดสาํหรับการใช้บทเรียนนี ้ในคร้ังต่อไป 
เราจาํเป็นตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลือจากคณุครู  ขอ้คดิและประสบการณส์ามารถเป็นประโยชนอ์ยา่งมาก

ตอ่ครูคนอ่ืน  ดงันัน้  โปรดทาํโนต้ในสว่นนัน้ของบทเรียนนี ้ ท่ีคณุหรือผูเ้รียนพบวา่ยาก  ถา้คณุมีขอ้คิดวา่

ทาํอย่างไรจะทาํใหบ้ทเรียนดีขึน้  โปรดเขียนลงไป   ถา้คณุพบวา่คาํถามพิเศษนัน้มีประสิทธิผลกบับางสว่น

ของบทเรียน  ขอใหเ้ขียนมนัลงไป   แบง่ปันสิ่งท่ีคณุพบ หรือ คาํถาม กบัครูอ่ืนๆ ท่ีรบัใชด้ว้ยกนั  และขอให้

ชว่ยพวกเราโดยการสง่ขอ้คิดเหลา่นัน้ไปยงัท่ีอยู่ดา้นในของปก    ขอขอบคณุอยา่งมาก 


