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บทที่ 1 พิมพ์เขียวของพระเจ้ าสาหรับครอบครัว
1. พระเจ้ า องค์ สถาปนิก สดุดี 127:1
1.1. พระเจ้ำทรงสร้ำงครอบครัว
1.1.1. มนุษย์ (ชำย และ หญิง )
1.1.2. ผูช้ ำย
1.1.3. ผูห้ ญิง
1.1.4. เด็ก ๆ
1.2. พระเจ้ำทรงสถำปนำกำรสมรส
1.2.1. ให้เกิดผล (มีลูกดกทวี)
1.2.2. เป็ นเนื้อหนังเดียวกัน
1.2.3. เป็ นคู่อุปถัมภ์

ปฐมกำล 1:27 ,2:23
ปฐมกำล 2:7
ปฐมกำล 2:21,22
ปฐมกำล 4:1 ; สดุดี127: 3
ปฐมกำล 1:28
ปฐมกำล 2:24
ปฐมกำล 2:18,20

1.3. พระเจ้ าตรัสสอน
1.3.1. พระวจนะของพระเจ้ำประกอบด้วยพระดำรัสสอนตำมที่จำเป็ นสำหรับครอบครัว
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-9
1.3.2. พระวจนะของพระเจ้ำประกอบด้วยตัวอย่ำงทั้งปวงที่จำเป็ นสำหรับครอบครัว
ตัวอย่ำงอันดี- โมเสส
อพยพ 2:1-10
ตัวอย่ำงที่ไม่ดี- บุตรของเอลี
1 ซำมูเอล 2:12-17 , 22-25; 3:13

2. เราทั้งหลายซึ่งเป็ นผู้ก่อสร้ าง
เรำรับผิดชอบ
2.1. ที่จะต้องเชื่อฟังตำมหลักคำแห่งกำรสมรสที่พระเจ้ำ ทรงตั้งไว้
ปฐมกำล 2:24;
เนหะมีย ์ 1:16 ,17
สดุดี 45:10,11
2.1.1. ในกำรที่จะต้องจำกไปทั้งทำงกำยและจิตใจ
2.1.2. ในกำรที่จะต้องผูกพันกัน
2.2. ที่จะสร้ำงครอบครัวโดยยึดถือพระวจนะของพระเจ้ำ โคโลสี 3:16-21
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2.3. ที่จะสนองตอบพระเจ้ำและปรนนิบตั ิพระองค์

โยชูวำ 24:15

3. ซาตานผู้เป็ นตัวมารทาลายล้าง
ซำตำนพยำยำมแสวงหำทำงทำลำยกำรสมรสโดย
3.1. ล่อลวงมนุษย์ไม่ให้เชื่อฟั งพระเจ้ำ
3.1. กำรยัว่ ยวนทำงเพศสัมพันธ์
3.3. กำรขัดขืนต่อกฎระเบียบของพระเจ้ำ
3.3.1. ไม่ประพฤติปฏิบตั ิตำมพระดำรัสของพระเจ้ำ
3.3.2. ประพฤติเลยเถิดนอกเหนือพระดำรัสของพระเจ้ำ

ปฐมกำล 3:17
1 โคริ นธ์ 5:16-20;ยูดำ 6,7,8
1 โคริ นธ์ 11:3

การบ้ าน
เรำจะสำมำรถนำเอำพระบัญชำที่วำ่ “จำกไป และ ผูกพัน” นั้นมำประยุกต์ได้อย่ำงไร
ในสถำนกำรณ์ชีวติ ครอบครัวดังต่อไปนี้
1. เมื่อเรำแต่งงำนใหม่ ๆ
2. เมื่อมีบุตรคนแรก
3. เมื่อเรำต้องเลี้ยงดูบิดำมำรดำของเรำด้วย
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บทที่ 2 การจัดลาดับเรื่องสาคัญก่ อน-หลังในครอบครัว
1. ครอบครัวเป็ นหน่ วยพืน้ ฐาน
1.1. ของสังคม
ปฐมกำล 10:5, 12:3; เอเฟซัส 3:15
1.2.ในพันธสัญญำของพระเจ้ำเกี่ยวกับพระรำชกิจที่ทรงมีต่อประชำกรของพระองค์
เยเรมีย ์ 31:1
1.3.ของคริ สตจักร
กิจกำร 11:14,16:15,31,34; 18:8, ฟี เลโมน 2 โรม. 16:3-5

2. ครอบครัวเป็ นหน่ วยถาวร
2.1. สภำพสมรสดำรงอยูช่ วั่ ชี วติ มำระโก 10:6-9
2.1.1. กำรสมรสเป็ นกำรมอบชีวติ ให้กนั โรม 7:2,3; และกันระหว่ำงชำยและหญิง
1โคริ นธ์ 7:39
2.1.2. สภำพสมรสจะสิ้ นสุ ดลงก็ต่อเมื่อ คู่สมรสฝ่ ำยหนึ่งเสี ยชีวติ ลง 1 โคริ นธ์ 7:39
2.1.3. พระเจ้ำไม่ทรงชอบพระทัย มำลำคี 2:15,16 ในกำรหย่ำกันแม้จะตั้งบัญญัติ
1 โคริ นธ์ 7:10-11 ไว้วำ่ ชอบด้วยกฎหมำยก็ตำม มัทธิว 5:32; 19:8,9
2.2. พระเจ้ำทรงบัญชำให้มีควำมจงรักภักดี อพยพ 20:14 ในกำรสมรส
หลักกำรในเรื่ องชำยเดียวหญิงเดียวปรำกฎอยูใ่ น
2.2.1. ตัวอย่ำงของอำดัมกับเอวำ
ปฐมกำล 2:24
2.2.2. ตัวอย่ำงเรื่ องพระเจ้ำกับอิสรำเอล
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4
2.2.3. ตัวอย่ำงของพระคริ สต์กบั คริ สตจักร
เอเฟซัส 5:25
2.3. บุตรเป็ นของประทำนจำกพระเจ้ำ
สดุดี 127:3 ;
ปฐมกำล 33:5

3.ความรับผิดชอบผูกพันในฐานะคู่สมรส
3.1. ควำมบริ สุทธิ์
3.2. ควำมเพียรอธิษฐำน
3.3. ควำมสัตย์ซื่อ

1 เธสะโลนิกำ 4:3-5;
ฮีบรู 13: 4
1 เปโตร 3:7
สุ ภำษิต 5:18-20
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3.4. กำรให้อภัย
3.5.ไม่เห็นแก่เพศสัมพันธ์เท่ำนั้น

เอเฟซัส 4:32
1 โคริ นธ์ 7:3-5

4. ลาดับเรื่องสาคัญก่อนหลังในครอบครัว
4.1. คู่สมรสต้องรักกันยิง่ กว่ำสิ่ งอื่นใด
เอเฟซัส 5:28
เช่น ยิง่ กว่ำบุตร ยิง่ กว่ำบิดำมำรดำของตน ยิง่ กว่ำ อำชีพกำรงำน
4.2. บิดำมำรดำต้องอุทิศต่อพระเจ้ำและต่อบุตร เพื่อจัดหำสิ่ งต่ำง ๆ สนองควำมต้องกำรของเขำ
ทั้งด้ำนกำรเงิน ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนจิตวิญญำณ เป็ นต้น
1 ทิโมธี 5:8
4.3. อัธยำศัยไมตรี อนั ดีในกำรต้อนรับแขกบ้ำนและจะต้องเป็ นสถำนที่ที่ผอู ้ ื่นจะพักพิงและเกิด
สันติสุขไว้ดว้ ย
โรม 12:13;
1 เปโตร 4:9

การบ้ าน
ให้สมำชิกครอบครัวมำพร้อมหน้ำพร้อมตำกัน และทำแผนภูมิลำดับศักดิ์ของวงศ์ตระกูลขึ้นมำ
ให้อภิปรำยกันว่ำ สมำชิกครอบครัวแต่ละคนต้องมีส่วนเกื้อกูลครอบครัวประกำรใดบ้ำง ท่ำนคิดว่ำ ท่ำน
ได้ทำประกำรใดไปบ้ำงแล้ว ในอันที่จะทะนุถนอมครอบครัวของท่ำนยิง่ ขึ้นต่อไป
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บทที่ 3 บทบาทและลักษณะนิสัยของฝ่ ายชาย
1. ความเป็ นบิดาของพระเจ้ า
1.1. พระเจ้ำทรงเป็ นพระบิดำของเรำ

1.2. พระเจ้ำทรงเป็ นทั้งพระบิดำและมิตรสหำยของเรำ
1.3. บรรดำคริ สเตียนทูลเรี ยกพระเจ้ำว่ำ “อับบำ คือพระบิดำ”
1.4. พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมบ้ำนไว้
สำหรับบุตรทั้งหลำยของพระองค์

อิสยำห์ 63:16;
มัทธิว 6:9
1 เปโตร 1:3
เยเรมีย ์ 3:4;
มัทธิว 20:13
โรม 8:14-16;
กำลำเทีย 4:6-7
ยอห์น 14:2
สดุดี 68:5-6

2. ลักษณะนิสัยของบิดาทีด่ ี
2.1. ควำมรักเมตตำ
2.2. บริ สุทธิ์ ยุติธรรม
2.3. ให้อภัย
2.4. ขยันขันแข็งตรำกตรำ
2.5. น่ำจะยกย่องเป็ นแบบอย่ำง
2.6. เคร่ งครัดแต่อำรี อำรอบ

สดุดี 103:13
ยอห์น 5:30; 17:11, 25
ลูกำ 15:20-24
ยอห์น 5:17
1 ทิโมธี 2:10,11
1 โคริ นธ์ 4:21

3. ความรับผิดชอบของฝ่ ายชายในครอบครัว
3.1. ในฐำนะสำมี เขำจะต้อง
3.1.1. รักภรรยำ
3.1.2. สอนพระวจนะของพระเจ้ำแก่ภรรยำของตน
3.1.3. มีควำมเข้ำอกเข้ำใจในภรรยำ
3.1.4. ให้ควำมสำคัญแก่ภรรยำยิง่ กว่ำคนอื่น

เอเฟซัส 5:25;
โคโลสี 3:19
เอเฟซัส 5:263.1.3.
1 เปโตร 3:7
เอเฟซัส 5:28-31
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3.2. ในฐำนะบิดำ เขำก็จะต้อง
3.2.1. รักและอภัยแก่บุตร
3.2.2. ให้กำลังใจชมเชยบุตร
3.2.3. อบรมด้ำนระเบียบวินยั
และสั่งสอนบุตร
3.3. ในฐำนะผูจ้ ดั หำ เขำก็จะต้อง
ทำงำนหนักเพื่อสวัสดิภำพครอบครัว
3.4. ในฐำนะหัวหน้ำครอบครัว เขำจะต้อง
เป็ นผูน้ ำครอบครัวในด้ำนจิตวิญญำณ
3.4.1. เสมือนปุโรหิ ตผูเ้ ป็ นตัวแทนของ
มนุษย์ จำเพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
3.4.2. ในฐำนะครู ผเู้ ป็ นตัวแทนของ
พระเจ้ำ เพื่อสัง่ สอนมนุษย์
3.4.3. ในด้ำนกำรตัดสิ นใจฝ่ ำยจิตวิญญำณ

สดุดี 103:8-14
โคโลสี 3:21;
1 เธสะโลนิกำ 2:11
ฮีบรู 12:5-11
เอเฟซัส 6:4
สุ ภำษิต 13:24;1:8
ปฐมกำล 3:17-19;
1 ทิโมธี 5:8

อพยพ 12:3
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-9
กิจกำร 16:30-34

การบ้ าน
สำหรับสำมี : ท่ำนจะแสดงควำมรักต่อภรรยำได้อย่ำงไร
สำหรับภรรยำ : ท่ำนปรำรถนำจะให้สำมีรักท่ำนอย่ำงไร
ให้คู่สมรสอภิปรำยกันในสองประเด็นนี้
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บทที่. 4 บทบาทและลักษณะนิสัยของฝ่ ายหญิง
1. ความสาคัญของฝ่ ายหญิงในครอบครัว
1.1. ในกำรทรงสร้ำงนั้น พระเจ้ำได้ทรงเนรมิตทั้งชำย
และหญิงตำมแบบพระฉำยำ
1.2. คนเรำมองดูพระเจ้ำในลักษณะของ
มำรดำที่กำลังดูแลบุตร

ปฐมกำล 1:27

อิสยำห์ 66:13

2. ลักษณะนิสัยของมารดาทีด่ ี
2.1. รักด้วยควำมเสี ยสละ
2.2. เลี้ยงดูลูก
2.3. เมตตำปรำนี
2.4. ห่วงใยเอำใจใส่
2.5. ตรำกตรำในกำรงำน

1 พงษ์กษัตริ ย ์ 3:16-27
1 ซำมูเอล 1:22,23
อิสยำห์ 49:15
อิสยำห์ 66:10-13
สุ ภำษิต 31:27

3. ความรับผิดชอบของฝ่ ายหญิงในครอบครัว
3.1. ในฐำนะภรรยำ ฝ่ ำยหญิงจะต้อง
3.1.1. ยอมฟังสำมี
3.1.2. เคำรพสำมี
3.1.3. สนับสนุนเกื้อกูลต่อสำมี
3.2. ในฐำนะมำรดำ ฝ่ ำยหญิงจะต้อง
3.2.1. ปลอบโยนและดูแลบุตร
3.2.2. รักบุตรของตน
3.2.3. ดูแลบุตรอย่ำงสุ ภำพอ่อนโยน
3.2.4. อบรมสั่งสอนบุตร
3.2.5. ทำหน้ำที่เป็ นผูน้ ำฝ่ ำยวิญญำณ

เอเฟซัส 5:22
โคโลสี 3:18
เอเฟซัส 5:33;
1 เปโตร 3:2
ปฐมกำล 2:18
ทิตสั 2:4,5
อิสยำห์ 49:15
1 ทิโมธี 2:7
2 ทิโมธี 1:5; 3:14,15
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เมื่อสำมีไม่อยู่
กิจกำร 16:14,15
3.3. ในฐำนะมำรดำ ฝ่ ำยหญิงจะต้องขยันขันแข็งในกำรทำงำนหำเลี้ยงชีพเพื่อครอบครัว
สุ ภำษิต 31:10-31

4. ความสั มพันธ์ ของฝ่ ายหญิงกับฝ่ ายชายในสายพระเนตรของพระเจ้ า
4.1. หญิงถูกสร้ำงขึ้นเพื่อ “ให้คู่กบั ” ชำย
และจะได้อุปถัมภ์ฝ่ำยชำยด้วย
4.2. ชำยและหญิงจะขำดกันไม่ได้
4.3. ชำยและหญิงมีหน้ำที่ต่ำงกันแต่เขำมีสถำนภำพ
เท่ำเทียมกันในสำยพระเนตรพระเจ้ำ
4.4. ในด้ำนหน้ำที่น้ นั เขำจะต้องยอมฟังฝ่ ำยชำย

ปฐมกำล 2:18
1 โคริ นธ์ 11:11,12
กำลำเทีย 3:28
เอเฟซัส 5:22,24;
1 ทิโมธี 2:11-13
1 เปโตร 3:1-3

การบ้ าน
สำหรับฝ่ ำยหญิง : ตำมที่กล่ำวมำแล้วนั้น มีขอ้ ใดบ้ำงที่ท่ำนปฏิบตั ิได้ยำกที่สุด
สำหรับฝ่ ำยชำย : ท่ำนจะช่วยภรรยำของท่ำนให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำให้ดีได้อย่ำงไร
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บทที่ 5 วิธีเลีย้ งดูบุตร
1. ความรับผิดชอบของบิดามารดา
1.1. นำพำบุตรมำหำพระเยซู
1.2. เลี้ยงดูบุตรให้อยูใ่ นระเบียบวินยั
และด้วยหลักคำสอนของพระเจ้ำ
1.3. ติดสนิทกับพระเจ้ำ
1.4. ทำตนเป็ นแบบอย่ำงแก่บุตร

มัทธิว 19:13-15
เอเฟซัส 6:4
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-6
2 ทิโมธี 1:5; 3:14-15

2. การสั่ งสอนบุตร
2.1. ต้องสั่งสอนบุตรให้รู้ถึงพระคำของพระเจ้ำ
2.1.1. ด้วยควำมหมัน่ เพียรจริ งจัง
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7
2.1.2. ภำยในบ้ำน เมื่อ
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7
กำลังนัง่
กำลังเดิน
กำลังนอน
กำลังตื่น
2.1.3. ในสภำพแวดล้อมภำยในบ้ำนโดยอำศัยสิ่ งเตือนใจให้ระลึกถึงพระคำพระเจ้ำ
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:8,9
2.2. ต้องใช้ระเบียบวินยั ในกำรแก้ไขควำมประพฤติที่ไม่ดี ฝึ กหัดควำมประพฤติที่ดี
2.2.1. บนพื้นฐำนแห่งควำมรัก
สุ ภำษิต 13:24
2.2.2. เพือ่ ให้แสดงผลแห่งควำมชอบธรรม
ฮีบรู 12:11
สุ ภำษิต 29:15
2.2.3. เพื่อช่วยให้พน้ จำกนรก
สุ ภำษิต 23:13,14
2.2.4. อบรมในทำงที่ถูก
สุ ภำษิต 22:6
2.2.5. โดยไม่เป็ นกำรทำให้บุตรรำคำญใจหรื อหมดกำลังใจ
เอเฟซัส 6:4;โคโลสี 3:21
2.2.6. ด้วยกำรควบคุมตนไม่ให้โกรธ
2.3. หน้ำที่ของบิดำมำรดำนั้นต้องอธิ บำยให้บุตรฟังด้วย
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2.3.1. เชื่อฟังบิดำมำรดำ
2.3.2. สำนึกคุณควำมดีของบิดำมำรดำ
2.3.3. เคำรพบิดำมำรดำ
2.3.4. อุปถัมภ์บิดำมำรดำในยำมท่ำนชรำ

เอเฟซัส 6:1
สุ ภำษิต 31:28
เอเฟซัส 6:2-3
1 ทิโมธี 5:4
สุ ภำษิต 23:22

3. ลูกกุญแจสู่ ความมีประสิ ทธิภาพ
3.1. รักและสนองควำมต้องกำรของบุตร
3.2. อธิษฐำนเผื่อบุตร

โฮเชยำ 11:3,4
2 โคริ นธ์ 12:14,15
โยบ 1:5

การบ้ าน
1. บุตรเรี ยนรู ้จำกตัวอย่ำง
อภิปรำยร่ วมกับคู่สมรสของท่ำนว่ำมีบำ้ งไหม ที่ท่ำนเองละเลยไม่ประพฤติเป็ นตัวอย่ำงแก่บุตร
2. ท่ำนใช้เวลำกับบุตรมำกเพียงใด แล้วในขณะนั้นท่ำนพูดอะไรกับบุตร
3. อภิปรำยว่ำท่ำนจะใช้ไม้เรี ยว เมื่อใด อย่ำงไร
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บทที่ 6 ครอบครัวควรอธิษฐานและนมัสการอย่ างไร
1. ตัดสิ นใจ
1.1. กำรนมัสกำรในครอบครัวนั้นสำคัญ
- นัน่ เป็ นกำรถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ
- นัน่ เป็ นกำรให้พระเจ้ำทรงเป็ นจุดศูนย์รวมของครอบครัว
โยชูวำ 24:15
1.2. กำรนมัสกำรในครอบครัวนั้นจำเป็ นเพรำะ เป็ นกำรเชื่ อฟังพระเจ้ำ
เป็ นกำรธำรงเอกภำพครอบครัว
กิจกำร 1:14
คือ ครอบครัวในสมำชิกร่ วมกัน
อธิ ษฐำน ครอบครัวนั้นย่อมคงอยูไ่ ด้รวมกัน

2. นา
2.1. บิดำในฐำนะหัวหน้ำครอบครัวควรจะนำ
- อับรำฮัมแสดงออกซึ่งอิทธิพล
ฝ่ ำยวิญญำณ แก่ครอบครัวของท่ำน
ปฐมกำล 18:9
- ยำกอบสั่งให้ครอบครัวของท่ำน
เอำรู ปเคำรพทั้งหมดไปทิ้ง
ปฐมกำล 35:2,3
- กษัตริ ยด์ ำวิดให้คำแนะนำของพระเจ้ำ
แก่ท่ำนซำโลมอนโอรสของพระองค์
1 พงษ์กษัตริ ย ์ 2:1-4
- โครเนลิอสั ได้นำทุกคนในบ้ำน
ให้ยำเกรงพระเจ้ำ
กิจกำร 10:1,2
2.2. มำรดำควรสนับสนุนและส่ งเสริ มกำรนำนี้
ผูเ้ ป็ นภรรยำ และสตรี จะไปร่ วม
2 พงศำวดำร 20:13
ในกำรนมัสกำรเป็ นประจำ
2.3. มำรดำก็ยอ่ มนำได้เมื่อจำเป็ นตัวอย่ำงของสตรี ผเู ้ ป็ นมำรดำซึ่ งเคร่ งครัดในพระเจ้ำ
- ฮันนำห์
1 ซำมูเอล 1:22
- เอลีซำเบธ
ลูกำ 1:13-17,24-25,41-42
- ยูนีส
2 ทิโมธี 1:5
14

- มำรี ย ์

ลูกำ 1:26-31,38

3. กาหนดเวลาให้ แน่ นอน
3.1. ให้มีกำหนดเวลำสำหรับนมัสกำรและอธิ ษฐำนอย่ำงสม่ำเสมอ
3.2. ใช้เวลำของกำรรับประทำนอำหำรและเวลำเข้ำนอนที่จะอธิษฐำน
3.3. ใช้โอกำสที่เหมำะ เช่นในกำรออกไปเที่ยวร่ วมกัน

4. จัดประชุมสมาชิกครอบครัว
4.1. ร่ วมสมำชิกครอบครัวทั้งหมดเพื่อประชุมกัน
4.2. ถ้ำร่ วมได้ไม่ครบทุกคนก็ให้เลือกเอำโอกำสที่สำมำรถอยูพ่ ร้อมกันได้มำกคนที่สุด

5. ใช้ รูปแบบอย่ างใดอย่างหนึ่ง
5.1. ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้ำ
5.2. อ่ำนบทพระคัมภีร์ดว้ ยกัน
5.3. อธิ ษฐำนเผื่อกัน

6. มีความยืดหยุ่นได้
6.1. ไวต่อกำรสังเกตควำมต้องกำรต่ำง ๆ ใช้อุปกรณ์ที่เหมำะกับวัย
6.2. ปรับรู ปแบบบ้ำงเป็ นครั้งครำว ใช้สื่อเชิงสร้ำงสรรค์ ใช้ภำพยนตร์ หรื อ วีดีโอ
6.3. ทำให้เวลำกำรนมัสกำรเป็ นโอกำสอันเบิกบำน และเรี ยบง่ำย
6.4. ส่ งเสริ มให้สมำชิกทุกคนเข้ำร่ วมด้วยดี
กำรบ้ำน
จงเริ่ มลงมือวำงแผนสำหรับกำรนมัสกำรในครอบครัว ถ้ำยังไม่เคยทำมำก่อน ถ้ำทำอยูแ่ ล้วก็ให้
ทบทวนช่วงเวลำนมัสกำรอีกที
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บทที่ 7 วิธีจัดเวลาสาหรับครอบครัวเชิงสร้ างสรรค์
จงจดจำหลักกำรวันสะบำโตที่วำ่ : ไม่มีมนุษย์คนใดถูกสร้ำงมำเพื่อทำงำนโดยไม่หยุด

1. จัดเวลา
1.1. ปิ ดโทรทัศน์
1.2. บิดำมำรดำต้องอยูด่ ว้ ย
1.3. เสี ยสละ
ลดกิจกรรมเสริ มของบุตรที่เกินควำมต้องกำรลงไปลดกิจกรรมอื่น ๆ หรื อภำระอื่นที่ทำเกิน
ควำมจำเป็ นลงบ้ำง

2. ตั้งเป้ าหมาย
2.1. สร้ำงโอกำสสำหรับผ่อนคลำยและควำมร่ ำเริ ง
2.2. ส่ งเสริ มควำมเข้ำใจ และควำมรัก
2.3. ให้ควำมมัน่ คงทำงใจแก่บุตร
2.4. พัฒนำกำรวำงใจต่อบิดำมำรดำ
2.5. แบ่งปั นค่ำนิยมคริ สเตียน

3. ลงมือปฏิบัติ
3.1. เกมส์กำรละเล่น
- เล่นเกมส์คำศัพท์ เกมส์กระดำน เกมส์แผ่นกำร์ ด ฯลฯ
- เรี ยนรู ้เกมส์กำรละเล่นอื่น ๆ
- คิดสร้ำงเกมส์ข้ ึนเอง
3.2. กีฬำ
- ว่ำยน้ ำ วิง่ ออกกำลังกำย แบตมินตัน ฯลฯ
3.3. กำรเดินทำงท่องเที่ยวทัศนำจร
- ไปปิ กนิก ไปเที่ยวเกำะ เที่ยวสวนสัตว์ ฯลฯ
3.4. กำรจัดกำรฉลอง
- ฉลองโอกำสพิเศษ เช่น วันเกิด หรื อ โอกำส ค่อนข้ำงพิเศษ เช่น วันสอบเสร็ จ
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3.5. โครงกำรสร้ำงสรรค์
- ทำบัตรอวยพรวันเกิด วันคริ สต์มำส เลี้ยงปลำ ฯลฯ
3.6. เวลำสำหรับครอบครัว
- อ่ำนออกเสี ยง โดยพลัดกันอ่ำน แล้วก็อภิปรำยกัน เกี่ยวกับกำรกระทำ ค่ำนิยม คุณค่ำ
ฯลฯ
- ฟังเพลง
- ดูรูปภำพเก่ำ ๆ
- พูดคุยเรื่ องเก่ำ ๆ

การบ้ าน
วำงแผนกำหนดเวลำสร้ำงสรรค์สำหรับอีก 2 สัปดำห์ขำ้ งหน้ำ ทำร่ วมกันกับคู่สมรส
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บทที่ 8 วิธีจัดการเกีย่ วกับการเงิน
1. สร้ างทัศนะทีถ่ ูกต้ องต่ อเงิน
1.1. อย่ำไปรักเงิน
1.2. พอใจกับสิ่ งที่มีอยู่
1.3. เงินมิใช่สิ่งสำคัญในชีวติ

1 ทิโมธี 6:10
ฮีบรู 13:5;
ฟี ลิปปี 4:11,12
1 ทิโมธี 6:7,17

2. จงเป็ นผู้รับมอบฉันทะภาระทีด่ ีของพระเจ้ า
2.1. พระเจ้ำจัดหำสิ่ งต่ำง ๆ ให้กบั บุตรของพระองค์
2.2. ท่ำนเองต้องหมัน่ เพียร

มัทธิว 6:25-33
2 ทิโมธี 3:7-12,
สุ ภำษิต 6:6

2.3. ท่ำนต้องดำเนิ นชีวติ ตำมอัตภำพแห่งตน

3. ตกลงกันในประเด็นต่ อไปนี้
3.1. เรื่ องกำรบริ หำรกำรเงิน
3.1.1. แจ้งแหล่งรำยรับทั้งหมดต่อกัน
3.1.2. ทำบัญชีร่วมกัน

3.2. เรื่องการให้
3.2.1. ถวำยสิ บลดจำกยอดรำยรับทั้งหมด
3.2.2. จงให้ดว้ ยควำมยินดีตำมอัตภำพ

2 โคริ นธ์ 8,9

3.3. เกีย่ วกับพันธะของครอบครัว
3.3.1. จัดหำให้แก่ภรรยำ
- ซึ่ งค่ำใช้จ่ำยในบ้ำน
- ซึ่ งค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว
3.3.2. ให้เงินแก่บุตรสมเหตุผล
- ค่ำใช้จ่ำยติดตัว
18

- ค่ำหนังสื อ ของเล่น ฯลฯ
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำรออมทรัพย์
3.3.3. ตัดสิ นใจว่ำจะให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินแก่ญำติผใู ้ ดเท่ำใด
- บิดำมำรดำ
- ญำติพี่นอ้ ง

1 ทิโมธี 5:8

3.4. เรื่องความต้ องการปัจจุบัน: งบประมำณ
3.4.1. กำหนดค่ำใช้จ่ำย : ด้ำนที่อยูอ่ ำศัยภำษี , สิ บลด, เบี้ยประกัน
3.4.2. ค่ำใช้จ่ำยแปรผัน :
ค่ำสำธำรณูปโภค, อำหำรเครื่ องนุ่งห่ม, ค่ำเดินทำง
ค่ำรักษำพยำบำล ฯลฯ

3.5. เกีย่ วกับความต้ องการในอนาคต: กำรออมทรัพย์
3.5.1. จะออมทรัพย์เท่ำใด ในรู ปแบบอะไร
3.5.2. ส่ วนเรื่ องของกำรประกันสังคมนั้น ก็ควรเตรี ยมกำรล่วงหน้ำไว้ดว้ ย เช่น เรื่ องพินยั กรรม
เรื่ องทรัพย์สิน ฯลฯ ซึ่ งอันนี้ ทำเสี ยแต่เนิ่ น ๆ ก็ดี

การบ้ าน
1. ตกลงใจร่ วมกันกับคู่สมรสว่ำ จะต้องดำเนินกำรเรื่ องอะไรและติดตำมผลต่อไปจำกบทเรี ยน
นี้
2. มำรดำที่ทำงำนนอกบ้ำนนั้น มีส่วนได้มำกกว่ำส่ วนเสี ยหรื อ? เรื่ องกำรเงินเป็ นเพียงเรื่ องเดียว
ในควำมคิดคนหรื อ?
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บทที่ 9 วิธีแก้ ปัญหาครอบครัว
ปั ญหำครอบครัวเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ทะเลำะกัน สำหรับปั ญหำเกี่ยวกับลูก ๆ และเครื อญำติน้ นั
ย่อมจัดกำรแก้ไขได้ถำ้ ผูเ้ ป็ นพ่อแม่ควบคุมตนเองได้ ในบทนี้เรำจะพูดถึงปั ญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงคู่
สมรส

1. ข้ อขัดแย้ งทัว่ ไป
1.1. ขั้นตอนกำรแก้ไขปั ญหำ
1.1.1. จัดกำรกับปั ญหำทันที
1.1.2. พูดคุย อธิษฐำน เรื่ องปั ญหำ
ในควำมสัมพันธ์ต่อกัน
1.1.3. อย่ำกลัวที่จะต้องเข้ำพบศิษยำภิบำล
1.1.4. ให้อภัยแก่กนั

1.2. คำแนะนำเชิงปฏิบตั ิ
1.2.1. สำหรับฝ่ ำยชำย : จงรักภรรยำ
- จงจดจำวันเกิดของภรรยำ,
- วันครบรอบกำรแต่งงำน
- จงกล่ำว “ขอบใจ” หรื อ “ขอโทษ” เมื่อสมควร
- เปิ ดประตูรถให้ภรรยำ และเอื้อเฟื้ อในเรื่ องเล็กน้อย
- จงช่วยในเรื่ องงำนในบ้ำนด้วย
1.2.2. สำหรับภรรยำ : จงเคำรพสำมี
- อย่ำโกรธตอบ
- อย่ำบ่นพร่ ำเพรื่ อในเรื่ องเก่ำ ๆ
- อย่ำแหย่ให้โกรธ
- อย่ำจับผิด ติเตียน บ่น ให้เขำ
- อย่ำทำให้เขำรู ้สึกอับอำยขำยหน้ำในที่สำธำรณะ

เอเฟซัส 4:26-27
ยำกอบ 5:16
สุ ภำษิต19:20;13:1
โคโลสี 3:12-14;
เอเฟซัส 4:23
เอเฟซัส 5:21-33
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2. คู่สมรสทีไ่ ม่ ใช่ คริสเตียน
2.1. สำมีที่ไม่ใช่คริ สเตียนภรรยำควร
2.1.1. ยอมฟัง
2.1.2. เคำรพ
2.1.3. แสดงควำมสุ นทรแห่งพระคริ สต์ให้ประจักษ์
2.2. ภรรยำที่ไม่เป็ นคริ สเตียนสำมีควร
2.2.1. มีจิตใจสุ ภำพอ่อนโยน
2.2.2. เห็นอกเห็นใจภรรยำ
2.2.3. อย่ำเอำเปรี ยบภรรยำ
กำรที่ภรรยำยอมฟังนั้น

1 เปโตร 3:1-6
เอเฟซัส 5:33
1 ทิโมธี 2:9,10
เอเฟซัส 5:25
1 เปโตร 3:7
เอเฟซัส 5:25;
1 โคริ นธ์ 7:4

การบ้ าน
อธิ ษฐำนเรื่ องกำรขัดแย้งในครอบครัว ใช้ ข้อ 1.1.2. เป็ นข้อกำหนดสำหรับท่ำนเอง
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บทที่ 10 วิธีใช้ บ้านเป็ นสถานทีส่ าหรับการเป็ นพยาน
ในคริ สตจักรยุคแรกนั้น มีกำรใช้บำ้ นเป็ นที่สำหรับเป็ นพยำนกันอย่ำงแพร่ หลำยตัวอย่ำงดูได้
จำก บ้ำนของบุคคลต่อไปนี้ :ยำโสน
กิจกำร 17:5
ฟี ลิป
กิจกำร 21:8
ยุสทัส
กิจกำร 18:7
ปริ สคำ และ อำควิลลำ
โรม 16:3-5
คริ สตจักรในศตวรรษแรกเจริ ญขึ้นรวดเร็ วมำก และเกิดผลดียงิ่ โดยปรำศจำกสิ่ งอำนวยควำม
สะดวกอันเป็ นสิ นทรัพย์เพื่อกำรประกำศที่มีค่ำยิง่ 2 อย่ำงดังทุกวันนี้กล่ำวคือ กำรประกำศระบบมวลชน
และกำรประกำศในอำคำรคริ สตจักร พี่นอ้ งเหล่ำนั้นได้ใช้บำ้ นของตนเอง แล้วเรำล่ะ ทำไมไม่เรี ยนรู ้
จำกบรรพบุรุษเหล่ำนั้นบ้ำง?
(ไมเคิล กรี น )

1. การเป็ นพยานในฐานะครอบครัว
1.1. แบ่งปั นควำมรักของพระคริ สต์ และส่ องควำมสว่ำงเพื่อพระคริ สต์
1.2. เสริ มสร้ำงกันและกันในครอบครัว
1.3. เป็ นแบบอย่ำง และเป็ นควำมหนุนใจแก่พี่นอ้ งคริ สเตียนอื่น ๆ
1.4. เป็ นอีกทำงหนึ่งที่จะดึงดูดผูค้ นมำสู่ พระเยซูคริ สต์

2. สร้ างประโยชน์ จากบ้ านเรือน เพือ่ การเป็ นพยาน
2.1. บ้ำนอำจเป็ นสื่ อเพื่อเข้ำถึงบุคคลที่หลีกเลี่ยงคริ สตจักร
2.2. บ้ำนเป็ นที่ซ่ ึ งมีควำมเป็ นกันเอง มีบรรยำกำศสบำย ๆ ทำให้คนที่มำหำเกิดควำมอบอุ่น
เหมือนอยูบ่ ำ้ นตนเอง
2.3. บ้ำนเป็ นที่ซ่ ึงผูเ้ ป็ นเจ้ำบ้ำนจะสำมำรถแสดงไมตรี จิต ต้อนรับได้เต็มที่ เมื่อมีเพื่อนฝูง หรื อ
แขก หรื อ ผูส้ นิทสนม จะได้แวะมำ หรื อมำปรึ กษำได้สะดวกโดยไม่รีบเร่ ง

3. การเป็ นพยานด้ วยวิธีต่าง ๆ
3.1. ในชีวติ ประจำวัน
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3.1.1. เวลำนมัสกำรสำหรับครอบครัว
3.1.2. ขอบพระคุณพระเจ้ำเวลำรับประทำนอำหำร
3.1.3. กำรใช้เอกสำรคริ สเตียน หรื อ หนังสื อเพลงคริ สเตียน ฯลฯ
3.2. ในโอกำสพิเศษ
3.2.1. พิธีฉลอง หรื อนมัสกำร เช่น งำนพิธีสมรส งำนศพ
3.2.2. เทศกำลคริ สเตียน เช่น วันคริ สต์มำส วันพระคริ สต์คืนพระชนม์
3.3. สำหรับวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
3.3.1. กำรศึกษำพระคัมภีร์เพื่อกำรประกำศ รำยกำรวีดีโอ ภำพยนตร์
3.3.2. กำรอบรมเพื่อรับบัพติศมำ หรื อ ในคำบกำรสอน
3.3.3. กำรประชุมในพันธกิจ หรื อ อธิ ษฐำนตลอดเนื้ อหำสำระของบทเรี ยนชุดนี้ เรำได้พิจำรณำ
ศึกษำเรื่ องบทบำทของท่ำนในฐำนะที่เป็ นชำย หญิงหรื อบุตร ในครอบครัวหนึ่ง และเรื่ องต่ำง ๆ ที่ท่ำน
จะร่ วมมือกันทำได้ในครอบครัวพระเจ้ำทรงมีพระทัยจะประทำนพระพรแก่ครอบครัว เพื่อให้จำเริ ญขึ้น
เป็ นหน่วยพยำนให้แก่คริ สเตียนด้วย “เพรำะเรำเลือกเขำ (ฺอับรำฮัม) แล้ว เพื่อเขำจะได้กำชับลูกหลำน
และครอบครัวที่สืบมำ ให้รักษำพระมรรคำของพระเจ้ำ โดยทำควำมชอบธรรมและควำมยุติธรรม เพื่อ
ว่ำพระเจ้ำจะได้ประทำนสิ่ งซึ่ งพระองค์ทรงสัญญำไว้แล้วให้แก่อบั รำฮัม”
(ปฐมกำล 18:19)

การบ้ าน
จงประชุมสมำชิกครอบครัวเพื่อกำหนดโครงกำรเป็ นพยำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งขึ้น
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