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บทที ่1 พมิพ์เขยีวของพระเจ้าส าหรับครอบครัว 

1. พระเจ้า องค์สถาปนิก สดุดี 127:1 

1.1. พระเจำ้ทรงสร้ำงครอบครัว 
1.1.1. มนุษย ์(ชำย และ หญิง )    ปฐมกำล 1:27 ,2:23 
1.1.2. ผูช้ำย      ปฐมกำล 2:7 
1.1.3. ผูห้ญิง      ปฐมกำล 2:21,22 
1.1.4. เด็ก ๆ      ปฐมกำล 4:1 ; สดุดี127: 3 
1.2. พระเจำ้ทรงสถำปนำกำรสมรส 
1.2.1. ใหเ้กิดผล (มีลูกดกทว)ี    ปฐมกำล 1:28 
1.2.2. เป็นเน้ือหนงัเดียวกนั    ปฐมกำล 2:24 
1.2.3. เป็นคู่อุปถมัภ ์     ปฐมกำล 2:18,20 

1.3. พระเจ้าตรัสสอน 

1.3.1. พระวจนะของพระเจำ้ประกอบดว้ยพระด ำรัสสอนตำมท่ีจ ำเป็นส ำหรับครอบครัว 
 เฉลยธรรมบญัญติั 6:6-9 

1.3.2. พระวจนะของพระเจำ้ประกอบดว้ยตวัอยำ่งทั้งปวงท่ีจ ำเป็นส ำหรับครอบครัว 
ตวัอยำ่งอนัดี- โมเสส     อพยพ 2:1-10 
ตวัอยำ่งท่ีไม่ดี- บุตรของเอลี    1 ซำมูเอล 2:12-17 , 22-25; 3:13 

2. เราทั้งหลายซ่ึงเป็นผู้ก่อสร้าง 

เรำรับผดิชอบ 
2.1. ท่ีจะตอ้งเช่ือฟังตำมหลกัค ำแห่งกำรสมรสท่ีพระเจำ้ ทรงตั้งไว ้   

ปฐมกำล 2:24; 
เนหะมีย ์1:16 ,17 
สดุดี 45:10,11 

2.1.1. ในกำรท่ีจะตอ้งจำกไปทั้งทำงกำยและจิตใจ 
2.1.2. ในกำรท่ีจะตอ้งผกูพนักนั 
2.2. ท่ีจะสร้ำงครอบครัวโดยยดึถือพระวจนะของพระเจำ้ โคโลสี 3:16-21 



 5 

2.3. ท่ีจะสนองตอบพระเจำ้และปรนนิบติัพระองค์  โยชูวำ 24:15 

3. ซาตานผู้เป็นตัวมารท าลายล้าง 

ซำตำนพยำยำมแสวงหำทำงท ำลำยกำรสมรสโดย 
3.1. ล่อลวงมนุษยไ์ม่ใหเ้ช่ือฟังพระเจำ้   ปฐมกำล 3:17 
3.1. กำรย ัว่ยวนทำงเพศสัมพนัธ์    1 โครินธ์ 5:16-20;ยดูำ 6,7,8 
3.3. กำรขดัขืนต่อกฎระเบียบของพระเจำ้ 
3.3.1. ไม่ประพฤติปฏิบติัตำมพระด ำรัสของพระเจำ้  1 โครินธ์ 11:3 
3.3.2. ประพฤติเลยเถิดนอกเหนือพระด ำรัสของพระเจำ้ 

การบ้าน 

เรำจะสำมำรถน ำเอำพระบญัชำท่ีวำ่ “จำกไป และ ผกูพนั” นั้นมำประยกุตไ์ดอ้ยำ่งไร 
ในสถำนกำรณ์ชีวติครอบครัวดงัต่อไปน้ี 
1. เม่ือเรำแต่งงำนใหม่ ๆ 
2. เม่ือมีบุตรคนแรก 
3. เม่ือเรำตอ้งเล้ียงดูบิดำมำรดำของเรำดว้ย 
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บทที ่2 การจัดล าดบัเร่ืองส าคญัก่อน-หลงัในครอบครัว 

1. ครอบครัวเป็นหน่วยพืน้ฐาน 

1.1. ของสังคม   ปฐมกำล 10:5, 12:3; เอเฟซสั 3:15 
1.2.ในพนัธสัญญำของพระเจำ้เก่ียวกบัพระรำชกิจท่ีทรงมีต่อประชำกรของพระองค ์

 เยเรมีย ์31:1 
1.3.ของคริสตจกัร  กิจกำร 11:14,16:15,31,34; 18:8, ฟีเลโมน 2 โรม. 16:3-5 

2. ครอบครัวเป็นหน่วยถาวร 

2.1. สภำพสมรสด ำรงอยูช่ัว่ชีวติ มำระโก 10:6-9 
2.1.1. กำรสมรสเป็นกำรมอบชีวติใหก้นั โรม 7:2,3;    และกนัระหวำ่งชำยและหญิง 
1โครินธ์ 7:39 
2.1.2. สภำพสมรสจะส้ินสุดลงก็ต่อเม่ือ คู่สมรสฝ่ำยหน่ึงเสียชีวติลง 1 โครินธ์ 7:39 
2.1.3. พระเจำ้ไม่ทรงชอบพระทยั มำลำคี 2:15,16     ในกำรหยำ่กนัแมจ้ะตั้งบญัญติั  

 1 โครินธ์ 7:10-11    ไวว้ำ่ชอบดว้ยกฎหมำยก็ตำม มทัธิว 5:32; 19:8,9 
2.2. พระเจำ้ทรงบญัชำใหมี้ควำมจงรักภกัดี  อพยพ 20:14 ในกำรสมรส 

หลกักำรในเร่ืองชำยเดียวหญิงเดียวปรำกฎอยูใ่น 
2.2.1. ตวัอยำ่งของอำดมักบัเอวำ     ปฐมกำล 2:24 
2.2.2. ตวัอยำ่งเร่ืองพระเจำ้กบัอิสรำเอล    เฉลยธรรมบญัญติั 6:4 
2.2.3. ตวัอยำ่งของพระคริสตก์บัคริสตจกัร    เอเฟซสั 5:25 
2.3. บุตรเป็นของประทำนจำกพระเจำ้    สดุดี 127:3 ;  
                                                                                                             ปฐมกำล 33:5 

3.ความรับผดิชอบผูกพนัในฐานะคู่สมรส 

3.1. ควำมบริสุทธ์ิ      1 เธสะโลนิกำ  4:3-5;  
        ฮีบรู 13: 4 
3.2. ควำมเพียรอธิษฐำน      1 เปโตร 3:7 
3.3. ควำมสัตยซ่ื์อ      สุภำษิต 5:18-20 
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3.4. กำรใหอ้ภยั       เอเฟซสั 4:32 
3.5.ไม่เห็นแก่เพศสัมพนัธ์เท่ำนั้น     1 โครินธ์ 7:3-5 

4. ล าดับเร่ืองส าคญัก่อนหลงัในครอบครัว 

4.1. คู่สมรสตอ้งรักกนัยิง่กวำ่ส่ิงอ่ืนใด    เอเฟซสั 5:28 
เช่น ยิง่กวำ่บุตร ยิง่กวำ่บิดำมำรดำของตน ยิง่กวำ่ อำชีพกำรงำน 
4.2. บิดำมำรดำตอ้งอุทิศต่อพระเจำ้และต่อบุตร เพื่อจดัหำส่ิงต่ำง ๆ สนองควำมตอ้งกำรของเขำ 
ทั้งดำ้นกำรเงิน ดำ้นอำรมณ์ ดำ้นจิตวญิญำณ เป็นตน้     1 ทิโมธี 5:8 
4.3. อธัยำศยัไมตรีอนัดีในกำรตอ้นรับแขกบำ้นและจะตอ้งเป็นสถำนท่ีท่ีผูอ่ื้นจะพกัพิงและเกิด 
สันติสุขไวด้ว้ย       โรม 12:13;  

        1 เปโตร 4:9 

การบ้าน 

ใหส้มำชิกครอบครัวมำพร้อมหนำ้พร้อมตำกนั และท ำแผนภูมิล ำดบัศกัด์ิของวงศต์ระกลูข้ึนมำ
ใหอ้ภิปรำยกนัวำ่ สมำชิกครอบครัวแต่ละคนตอ้งมีส่วนเก้ือกลูครอบครัวประกำรใดบำ้ง ท่ำนคิดวำ่ ท่ำน
ไดท้  ำประกำรใดไปบำ้งแลว้ ในอนัท่ีจะทะนุถนอมครอบครัวของท่ำนยิง่ข้ึนต่อไป 
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บทที ่3 บทบาทและลกัษณะนิสัยของฝ่ายชาย 

1. ความเป็นบิดาของพระเจ้า 

1.1. พระเจำ้ทรงเป็นพระบิดำของเรำ    อิสยำห์ 63:16; 
        มทัธิว 6:9 
        1 เปโตร 1:3 
1.2. พระเจำ้ทรงเป็นทั้งพระบิดำและมิตรสหำยของเรำ  เยเรมีย ์3:4; 
        มทัธิว 20:13 
1.3. บรรดำคริสเตียนทูลเรียกพระเจำ้วำ่ “อบับำ คือพระบิดำ” โรม 8:14-16; 
        กำลำเทีย 4:6-7 
1.4. พระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมบำ้นไว ้    ยอห์น 14:2 
       ส ำหรับบุตรทั้งหลำยของพระองค ์    สดุดี 68:5-6 

2. ลกัษณะนิสัยของบิดาทีด่ี 

2.1. ควำมรักเมตตำ      สดุดี 103:13 
2.2. บริสุทธ์ิ ยติุธรรม      ยอห์น 5:30; 17:11, 25 
2.3. ใหอ้ภยั       ลูกำ 15:20-24 
2.4. ขยนัขนัแขง็ตรำกตร ำ     ยอห์น 5:17 
2.5. น่ำจะยกยอ่งเป็นแบบอยำ่ง     1 ทิโมธี 2:10,11 
2.6. เคร่งครัดแต่อำรีอำรอบ     1 โครินธ์ 4:21 

3. ความรับผดิชอบของฝ่ายชายในครอบครัว 

3.1. ในฐำนะสำมี เขำจะตอ้ง 
3.1.1. รักภรรยำ       เอเฟซสั 5:25; 

        โคโลสี 3:19 
3.1.2. สอนพระวจนะของพระเจำ้แก่ภรรยำของตน   เอเฟซสั 5:263.1.3.  
3.1.3. มีควำมเขำ้อกเขำ้ใจในภรรยำ    1 เปโตร 3:7 
3.1.4. ใหค้วำมส ำคญัแก่ภรรยำยิง่กวำ่คนอ่ืน   เอเฟซสั 5:28-31 
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3.2. ในฐำนะบิดำ เขำก็จะตอ้ง 
3.2.1. รักและอภยัแก่บุตร      สดุดี 103:8-14 
3.2.2. ใหก้ ำลงัใจชมเชยบุตร     โคโลสี 3:21; 

        1 เธสะโลนิกำ 2:11 
3.2.3. อบรมดำ้นระเบียบวนิยั     ฮีบรู 12:5-11 
          และสั่งสอนบุตร      เอเฟซสั 6:4 
        สุภำษิต 13:24;1:8 
3.3. ในฐำนะผูจ้ดัหำ เขำก็จะตอ้ง 
        ท ำงำนหนกัเพื่อสวสัดิภำพครอบครัว    ปฐมกำล 3:17-19; 
        1 ทิโมธี 5:8 
3.4. ในฐำนะหวัหนำ้ครอบครัว เขำจะตอ้ง 
        เป็นผูน้ ำครอบครัวในดำ้นจิตวิญญำณ 
3.4.1. เสมือนปุโรหิตผูเ้ป็นตวัแทนของ 
          มนุษย ์จ  ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้    อพยพ 12:3 
3.4.2. ในฐำนะครูผูเ้ป็นตวัแทนของ 
          พระเจำ้ เพื่อสั่งสอนมนุษย ์     เฉลยธรรมบญัญติั 6:6-9 
3.4.3. ในดำ้นกำรตดัสินใจฝ่ำยจิตวญิญำณ    กิจกำร 16:30-34 

การบ้าน 

ส ำหรับสำมี  : ท่ำนจะแสดงควำมรักต่อภรรยำไดอ้ยำ่งไร 
ส ำหรับภรรยำ : ท่ำนปรำรถนำจะใหส้ำมีรักท่ำนอยำ่งไร 

ใหคู้่สมรสอภิปรำยกนัในสองประเด็นน้ี 
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บทที่. 4 บทบาทและลกัษณะนิสัยของฝ่ายหญงิ 

1. ความส าคญัของฝ่ายหญิงในครอบครัว 

1.1. ในกำรทรงสร้ำงนั้น พระเจำ้ไดท้รงเนรมิตทั้งชำย  ปฐมกำล 1:27 
         และหญิงตำมแบบพระฉำยำ  
1.2. คนเรำมองดูพระเจำ้ในลกัษณะของ 
       มำรดำท่ีก ำลงัดูแลบุตร     อิสยำห์ 66:13 

2. ลกัษณะนิสัยของมารดาทีด่ี 

2.1. รักดว้ยควำมเสียสละ      1 พงษก์ษตัริย ์3:16-27 
2.2. เล้ียงดูลูก       1 ซำมูเอล 1:22,23 
2.3. เมตตำปรำนี       อิสยำห์  49:15 
2.4. ห่วงใยเอำใจใส่      อิสยำห์ 66:10-13 
2.5. ตรำกตร ำในกำรงำน      สุภำษิต 31:27 

3. ความรับผดิชอบของฝ่ายหญิงในครอบครัว 

3.1. ในฐำนะภรรยำ ฝ่ำยหญิงจะตอ้ง 
3.1.1. ยอมฟังสำมี      เอเฟซสั 5:22 

โคโลสี 3:18 
3.1.2. เคำรพสำมี       เอเฟซสั 5:33;  

1 เปโตร 3:2 
3.1.3. สนบัสนุนเก้ือกลูต่อสำมี     ปฐมกำล 2:18 
3.2. ในฐำนะมำรดำ ฝ่ำยหญิงจะตอ้ง 
3.2.1. ปลอบโยนและดูแลบุตร     ทิตสั 2:4,5 
3.2.2. รักบุตรของตน      อิสยำห์ 49:15 
3.2.3. ดูแลบุตรอยำ่งสุภำพอ่อนโยน    1 ทิโมธี 2:7 
3.2.4. อบรมสั่งสอนบุตร      2 ทิโมธี 1:5; 3:14,15 
3.2.5. ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูน้ ำฝ่ำยวิญญำณ 
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              เม่ือสำมีไม่อยู ่      กิจกำร 16:14,15 
3.3. ในฐำนะมำรดำ ฝ่ำยหญิงจะตอ้งขยนัขนัแขง็ในกำรท ำงำนหำเล้ียงชีพเพื่อครอบครัว 
        สุภำษิต 31:10-31 

4. ความสัมพนัธ์ของฝ่ายหญิงกบัฝ่ายชายในสายพระเนตรของพระเจ้า 

4.1. หญิงถูกสร้ำงข้ึนเพื่อ “ใหคู้่กบั” ชำย 
       และจะไดอุ้ปถมัภฝ่์ำยชำยดว้ย     ปฐมกำล 2:18 
4.2. ชำยและหญิงจะขำดกนัไม่ได ้     1 โครินธ์ 11:11,12 
4.3. ชำยและหญิงมีหนำ้ท่ีต่ำงกนัแต่เขำมีสถำนภำพ 
       เท่ำเทียมกนัในสำยพระเนตรพระเจำ้    กำลำเทีย 3:28 
4.4. ในดำ้นหนำ้ท่ีนั้น เขำจะตอ้งยอมฟังฝ่ำยชำย   เอเฟซสั 5:22,24; 
        1 ทิโมธี 2:11-13 
        1 เปโตร 3:1-3 

การบ้าน 

ส ำหรับฝ่ำยหญิง : ตำมท่ีกล่ำวมำแลว้นั้น มีขอ้ใดบำ้งท่ีท่ำนปฏิบติัไดย้ำกท่ีสุด 
ส ำหรับฝ่ำยชำย : ท่ำนจะช่วยภรรยำของท่ำนใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีของเขำใหดี้ไดอ้ยำ่งไร 
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บทที ่5 วธีิเลีย้งดูบุตร 

1. ความรับผดิชอบของบิดามารดา 

1.1. น ำพำบุตรมำหำพระเยซู     มทัธิว 19:13-15 
1.2. เล้ียงดูบุตรให้อยูใ่นระเบียบวนิยั 
       และดว้ยหลกัค ำสอนของพระเจำ้    เอเฟซสั 6:4 
1.3. ติดสนิทกบัพระเจำ้      เฉลยธรรมบญัญติั 6:4-6 
1.4. ท ำตนเป็นแบบอยำ่งแก่บุตร     2 ทิโมธี 1:5; 3:14-15 

2. การส่ังสอนบุตร 

2.1. ตอ้งสั่งสอนบุตรให้รู้ถึงพระค ำของพระเจำ้ 
2.1.1. ดว้ยควำมหมัน่เพียรจริงจงั     เฉลยธรรมบญัญติั 6:7 
2.1.2. ภำยในบำ้น เม่ือ      เฉลยธรรมบญัญติั 6:7 
ก ำลงันัง่ 
ก ำลงัเดิน 
ก ำลงันอน 
ก ำลงัต่ืน 
2.1.3. ในสภำพแวดลอ้มภำยในบำ้นโดยอำศยัส่ิงเตือนใจใหร้ะลึกถึงพระค ำพระเจำ้ 
        เฉลยธรรมบญัญติั 6:8,9 
2.2. ตอ้งใชร้ะเบียบวนิยั ในกำรแกไ้ขควำมประพฤติท่ีไม่ดี ฝึกหดัควำมประพฤติท่ีดี 
2.2.1. บนพื้นฐำนแห่งควำมรัก     สุภำษิต 13:24 
2.2.2. เพือ่ใหแ้สดงผลแห่งควำมชอบธรรม    ฮีบรู 12:11 
        สุภำษิต 29:15 
2.2.3. เพื่อช่วยใหพ้น้จำกนรก     สุภำษิต 23:13,14 
2.2.4. อบรมในทำงท่ีถูก      สุภำษิต 22:6 
2.2.5. โดยไม่เป็นกำรท ำใหบุ้ตรร ำคำญใจหรือหมดก ำลงัใจ  เอเฟซสั 6:4;โคโลสี 3:21 
2.2.6. ดว้ยกำรควบคุมตนไม่ใหโ้กรธ 
2.3. หนำ้ท่ีของบิดำมำรดำนั้นตอ้งอธิบำยใหบุ้ตรฟังดว้ย 
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2.3.1. เช่ือฟังบิดำมำรดำ      เอเฟซสั  6:1 
2.3.2. ส ำนึกคุณควำมดีของบิดำมำรดำ    สุภำษิต 31:28 
2.3.3. เคำรพบิดำมำรดำ      เอเฟซสั 6:2-3 
2.3.4. อุปถมัภบิ์ดำมำรดำในยำมท่ำนชรำ    1 ทิโมธี 5:4 
        สุภำษิต 23:22 

3. ลูกกญุแจสู่ความมปีระสิทธิภาพ 

3.1. รักและสนองควำมตอ้งกำรของบุตร    โฮเชยำ 11:3,4 
        2 โครินธ์ 12:14,15 
3.2. อธิษฐำนเผื่อบุตร      โยบ 1:5 

การบ้าน 

1. บุตรเรียนรู้จำกตวัอยำ่ง  
อภิปรำยร่วมกบัคู่สมรสของท่ำนวำ่มีบำ้งไหม ท่ีท่ำนเองละเลยไม่ประพฤติเป็นตวัอยำ่งแก่บุตร 
2. ท่ำนใชเ้วลำกบับุตรมำกเพียงใด แลว้ในขณะนั้นท่ำนพูดอะไรกบับุตร 
3. อภิปรำยวำ่ท่ำนจะใชไ้มเ้รียว เม่ือใด อยำ่งไร 
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บทที ่6 ครอบครัวควรอธิษฐานและนมสัการอย่างไร 

1. ตดัสินใจ 

1.1. กำรนมสักำรในครอบครัวนั้นส ำคญั 
- นัน่เป็นกำรถวำยเกียรติแด่พระเจำ้ 
- นัน่เป็นกำรใหพ้ระเจำ้ทรงเป็นจุดศูนยร์วมของครอบครัว  โยชูวำ 24:15 
1.2. กำรนมสักำรในครอบครัวนั้นจ ำเป็นเพรำะ เป็นกำรเช่ือฟังพระเจำ้ 
เป็นกำรธ ำรงเอกภำพครอบครัว     กิจกำร 1:14 
คือ ครอบครัวในสมำชิกร่วมกนั 
อธิษฐำน ครอบครัวนั้นยอ่มคงอยูไ่ดร้วมกนั 

2. น า 

2.1. บิดำในฐำนะหวัหนำ้ครอบครัวควรจะน ำ 
       -  อบัรำฮมัแสดงออกซ่ึงอิทธิพล 
           ฝ่ำยวญิญำณ แก่ครอบครัวของท่ำน    ปฐมกำล 18:9 
       -  ยำกอบสั่งใหค้รอบครัวของท่ำน 
          เอำรูปเคำรพทั้งหมดไปทิ้ง     ปฐมกำล 35:2,3 
       -  กษตัริยด์ำวิดใหค้  ำแนะน ำของพระเจำ้ 
          แก่ท่ำนซำโลมอนโอรสของพระองค ์   1 พงษก์ษตัริย ์ 2:1-4 
        - โครเนลิอสัไดน้ ำทุกคนในบำ้น 
           ใหย้  ำเกรงพระเจำ้      กิจกำร 10:1,2 
2.2. มำรดำควรสนบัสนุนและส่งเสริมกำรน ำน้ี 
        ผูเ้ป็นภรรยำ และสตรีจะไปร่วม    2 พงศำวดำร 20:13 

                     ในกำรนมสักำรเป็นประจ ำ 
2.3. มำรดำก็ยอ่มน ำไดเ้ม่ือจ ำเป็นตวัอยำ่งของสตรีผูเ้ป็นมำรดำซ่ึงเคร่งครัดในพระเจำ้ 
       - ฮนันำห์       1 ซำมูเอล 1:22 
       - เอลีซำเบธ       ลูกำ 1:13-17,24-25,41-42 

        - ยนีูส       2 ทิโมธี 1:5 
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       - มำรีย ์       ลูกำ 1:26-31,38 

3. ก าหนดเวลาให้แน่นอน 

3.1. ใหมี้ก ำหนดเวลำส ำหรับนมสักำรและอธิษฐำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3.2. ใชเ้วลำของกำรรับประทำนอำหำรและเวลำเขำ้นอนท่ีจะอธิษฐำน 
3.3. ใชโ้อกำสท่ีเหมำะ เช่นในกำรออกไปเท่ียวร่วมกนั 

4. จัดประชุมสมาชิกครอบครัว 

4.1. ร่วมสมำชิกครอบครัวทั้งหมดเพื่อประชุมกนั 
4.2. ถำ้ร่วมไดไ้ม่ครบทุกคนก็ใหเ้ลือกเอำโอกำสท่ีสำมำรถอยูพ่ร้อมกนัไดม้ำกคนท่ีสุด 

5. ใช้รูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึง 

5.1. ร้องเพลงสรรเสริญพระเจำ้ 
5.2. อ่ำนบทพระคมัภีร์ดว้ยกนั 
5.3. อธิษฐำนเผื่อกนั 

6. มคีวามยดืหยุ่นได้ 

6.1. ไวต่อกำรสังเกตควำมตอ้งกำรต่ำง ๆ ใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมำะกบัวยั 
6.2. ปรับรูปแบบบำ้งเป็นคร้ังครำว ใชส่ื้อเชิงสร้ำงสรรค ์ใชภ้ำพยนตร์ หรือ วดีีโอ 
6.3. ท ำใหเ้วลำกำรนมสักำรเป็นโอกำสอนัเบิกบำน และเรียบง่ำย 
6.4. ส่งเสริมใหส้มำชิกทุกคนเขำ้ร่วมดว้ยดี 

กำรบำ้น 
จงเร่ิมลงมือวำงแผนส ำหรับกำรนมสักำรในครอบครัว ถำ้ยงัไม่เคยท ำมำก่อน ถำ้ท ำอยูแ่ลว้ก็ให้

ทบทวนช่วงเวลำนมสักำรอีกที 
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บทที ่7 วธีิจัดเวลาส าหรับครอบครัวเชิงสร้างสรรค์ 

จงจดจ ำหลกักำรวนัสะบำโตท่ีวำ่ : ไม่มีมนุษยค์นใดถูกสร้ำงมำเพื่อท ำงำนโดยไม่หยดุ 

1. จัดเวลา 

1.1. ปิดโทรทศัน์ 
1.2. บิดำมำรดำตอ้งอยูด่ว้ย 
1.3. เสียสละ 
ลดกิจกรรมเสริมของบุตรท่ีเกินควำมตอ้งกำรลงไปลดกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือภำระอ่ืนท่ีท ำเกิน

ควำมจ ำเป็นลงบำ้ง 

2. ตั้งเป้าหมาย 

2.1. สร้ำงโอกำสส ำหรับผอ่นคลำยและควำมร่ำเริง 
2.2. ส่งเสริมควำมเขำ้ใจ และควำมรัก 
2.3. ใหค้วำมมัน่คงทำงใจแก่บุตร 
2.4. พฒันำกำรวำงใจต่อบิดำมำรดำ 
2.5. แบ่งปันค่ำนิยมคริสเตียน 

3. ลงมอืปฏบิัติ 

3.1. เกมส์กำรละเล่น 
- เล่นเกมส์ค ำศพัท ์เกมส์กระดำน เกมส์แผน่กำร์ด ฯลฯ 
- เรียนรู้เกมส์กำรละเล่นอ่ืน ๆ  
- คิดสร้ำงเกมส์ข้ึนเอง 

3.2. กีฬำ 
- วำ่ยน ้ำ วิง่ออกก ำลงักำย แบตมินตนั ฯลฯ 

3.3. กำรเดินทำงท่องเท่ียวทศันำจร 
- ไปปิกนิก ไปเท่ียวเกำะ เท่ียวสวนสัตว ์ฯลฯ 

3.4. กำรจดักำรฉลอง 
- ฉลองโอกำสพิเศษ เช่น วนัเกิด หรือ โอกำส ค่อนขำ้งพิเศษ เช่น วนัสอบเสร็จ 
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3.5. โครงกำรสร้ำงสรรค์ 
- ท  ำบตัรอวยพรวนัเกิด วนัคริสตม์ำส เล้ียงปลำ ฯลฯ 

3.6. เวลำส ำหรับครอบครัว 
- อ่ำนออกเสียง โดยพลดักนัอ่ำน แลว้ก็อภิปรำยกนั เก่ียวกบักำรกระท ำ ค่ำนิยม คุณค่ำ 

ฯลฯ 
- ฟังเพลง 
- ดูรูปภำพเก่ำ ๆ 
- พดูคุยเร่ืองเก่ำ ๆ 

การบ้าน 

วำงแผนก ำหนดเวลำสร้ำงสรรคส์ ำหรับอีก 2 สัปดำห์ขำ้งหนำ้ ท ำร่วมกนักบัคู่สมรส 
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บทที ่8 วธีิจัดการเกีย่วกบัการเงนิ 

1. สร้างทศันะทีถู่กต้องต่อเงิน 

1.1. อยำ่ไปรักเงิน      1 ทิโมธี 6:10 
1.2. พอใจกบัส่ิงท่ีมีอยู ่      ฮีบรู 13:5; 
        ฟีลิปปี 4:11,12 
1.3. เงินมิใช่ส่ิงส ำคญัในชีวติ     1 ทิโมธี 6:7,17 

2. จงเป็นผู้รับมอบฉันทะภาระทีด่ีของพระเจ้า 

2.1. พระเจำ้จดัหำส่ิงต่ำง ๆ ใหก้บับุตรของพระองค ์  มทัธิว 6:25-33 
2.2. ท่ำนเองตอ้งหมัน่เพียร     2 ทิโมธี 3:7-12, 
        สุภำษิต 6:6 
2.3. ท่ำนตอ้งด ำเนินชีวติตำมอตัภำพแห่งตน 

3. ตกลงกนัในประเด็นต่อไปนี ้

3.1. เร่ืองกำรบริหำรกำรเงิน 
3.1.1. แจง้แหล่งรำยรับทั้งหมดต่อกนั 
3.1.2. ท ำบญัชีร่วมกนั 

3.2. เร่ืองการให้ 

3.2.1. ถวำยสิบลดจำกยอดรำยรับทั้งหมด 
3.2.2. จงใหด้ว้ยควำมยนิดีตำมอตัภำพ      2 โครินธ์  8,9 

3.3. เกีย่วกบัพนัธะของครอบครัว 

3.3.1. จดัหำใหแ้ก่ภรรยำ 
        - ซ่ึงค่ำใชจ่้ำยในบำ้น 
        - ซ่ึงค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั 
3.3.2. ใหเ้งินแก่บุตรสมเหตุผล 
        - ค่ำใชจ่้ำยติดตวั 
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       - ค่ำหนงัสือ ของเล่น ฯลฯ 
       - เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรออมทรัพย ์
3.3.3. ตดัสินใจวำ่จะใหค้วำมช่วยเหลือ 
         ทำงกำรเงินแก่ญำติผูใ้ดเท่ำใด    1 ทิโมธี 5:8 
         - บิดำมำรดำ 
         - ญำติพี่นอ้ง 

3.4. เร่ืองความต้องการปัจจุบัน: งบประมำณ 
3.4.1. ก ำหนดค่ำใชจ่้ำย : ดำ้นท่ีอยูอ่ำศยัภำษี , สิบลด, เบ้ียประกนั 
3.4.2. ค่ำใชจ่้ำยแปรผนั :  ค่ำสำธำรณูปโภค, อำหำรเคร่ืองนุ่งห่ม, ค่ำเดินทำง 

ค่ำรักษำพยำบำล ฯลฯ 

3.5. เกีย่วกบัความต้องการในอนาคต: กำรออมทรัพย ์
3.5.1. จะออมทรัพยเ์ท่ำใด ในรูปแบบอะไร 
3.5.2. ส่วนเร่ืองของกำรประกนัสังคมนั้น ก็ควรเตรียมกำรล่วงหนำ้ไวด้ว้ย เช่น เร่ืองพินยักรรม 

เร่ืองทรัพยสิ์น ฯลฯ ซ่ึงอนัน้ีท ำเสียแต่เน่ิน ๆ ก็ดี 

การบ้าน 

1. ตกลงใจร่วมกนักบัคู่สมรสวำ่ จะตอ้งด ำเนินกำรเร่ืองอะไรและติดตำมผลต่อไปจำกบทเรียน
น้ี 

2. มำรดำท่ีท ำงำนนอกบำ้นนั้น มีส่วนไดม้ำกกวำ่ส่วนเสียหรือ? เร่ืองกำรเงินเป็นเพียงเร่ืองเดียว
ในควำมคิดคนหรือ? 
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บทที ่9 วธีิแก้ปัญหาครอบครัว 

ปัญหำครอบครัวเกิดข้ึนเม่ือพ่อแม่ทะเลำะกนั ส ำหรับปัญหำเก่ียวกบัลูก ๆ และเครือญำตินั้น
ยอ่มจดักำรแกไ้ขไดถ้ำ้ผูเ้ป็นพอ่แม่ควบคุมตนเองได ้ ในบทน้ีเรำจะพดูถึงปัญหำควำมขดัแยง้ระหวำ่งคู่
สมรส 

1. ข้อขดัแย้งทัว่ไป 

1.1. ขั้นตอนกำรแกไ้ขปัญหำ 
1.1.1. จดักำรกบัปัญหำทนัที     เอเฟซสั 4:26-27 
1.1.2. พดูคุย อธิษฐำน เร่ืองปัญหำ 
          ในควำมสัมพนัธ์ต่อกนั     ยำกอบ 5:16 
1.1.3. อยำ่กลวัท่ีจะตอ้งเขำ้พบศิษยำภิบำล    สุภำษิต19:20;13:1 
1.1.4. ใหอ้ภยัแก่กนั      โคโลสี  3:12-14; 
        เอเฟซสั 4:23 
           
1.2. ค  ำแนะน ำเชิงปฏิบติั      เอเฟซสั 5:21-33 
1.2.1. ส ำหรับฝ่ำยชำย : จงรักภรรยำ 
        - จงจดจ ำวนัเกิดของภรรยำ, 
       - วนัครบรอบกำรแต่งงำน 
       - จงกล่ำว “ขอบใจ” หรือ “ขอโทษ” เม่ือสมควร 
       - เปิดประตูรถใหภ้รรยำ และเอ้ือเฟ้ือในเร่ืองเล็กนอ้ย 
       - จงช่วยในเร่ืองงำนในบำ้นดว้ย 
1.2.2. ส ำหรับภรรยำ :  จงเคำรพสำมี 
         - อยำ่โกรธตอบ 
         - อยำ่บ่นพร ่ ำเพร่ือในเร่ืองเก่ำ ๆ  
         - อยำ่แหยใ่ห้โกรธ 
         - อยำ่จบัผดิ ติเตียน บ่น ใหเ้ขำ 
         - อยำ่ท ำใหเ้ขำรู้สึกอบัอำยขำยหนำ้ในท่ีสำธำรณะ 
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2. คู่สมรสทีไ่ม่ใช่คริสเตียน  

2.1. สำมีท่ีไม่ใช่คริสเตียนภรรยำควร 
2.1.1. ยอมฟัง       1 เปโตร 3:1-6 
2.1.2. เคำรพ       เอเฟซสั 5:33 
2.1.3. แสดงควำมสุนทรแห่งพระคริสตใ์หป้ระจกัษ ์  1 ทิโมธี 2:9,10 
2.2. ภรรยำท่ีไม่เป็นคริสเตียนสำมีควร 
2.2.1. มีจิตใจสุภำพอ่อนโยน     เอเฟซสั 5:25 
2.2.2. เห็นอกเห็นใจภรรยำ     1 เปโตร 3:7 
2.2.3. อยำ่เอำเปรียบภรรยำ  
          กำรท่ีภรรยำยอมฟังนั้น     เอเฟซสั 5:25; 
        1 โครินธ์ 7:4 

การบ้าน 

อธิษฐำนเร่ืองกำรขดัแยง้ในครอบครัว ใช ้ขอ้ 1.1.2. เป็นขอ้ก ำหนดส ำหรับท่ำนเอง 
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บทที ่10 วธีิใช้บ้านเป็นสถานทีส่ าหรับการเป็นพยาน 

ในคริสตจกัรยคุแรกนั้น มีกำรใชบ้ำ้นเป็นท่ีส ำหรับเป็นพยำนกนัอยำ่งแพร่หลำยตวัอยำ่งดูได้
จำก บำ้นของบุคคลต่อไปน้ี:- 

ยำโสน        กิจกำร 17:5 
ฟีลิป        กิจกำร 21:8 
ยสุทสั        กิจกำร 18:7 
ปริสคำ และ อำควลิลำ      โรม 16:3-5 
คริสตจกัรในศตวรรษแรกเจริญข้ึนรวดเร็วมำก และเกิดผลดียิง่ โดยปรำศจำกส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกอนัเป็นสินทรัพยเ์พื่อกำรประกำศท่ีมีค่ำยิง่ 2 อยำ่งดงัทุกวนัน้ีกล่ำวคือ กำรประกำศระบบมวลชน 
และกำรประกำศในอำคำรคริสตจกัร พี่นอ้งเหล่ำนั้นไดใ้ชบ้ำ้นของตนเอง แลว้เรำล่ะ ท ำไมไม่เรียนรู้
จำกบรรพบุรุษเหล่ำนั้นบำ้ง?  

(ไมเคิล กรีน ) 

1. การเป็นพยานในฐานะครอบครัว 

1.1. แบ่งปันควำมรักของพระคริสต ์และส่องควำมสวำ่งเพื่อพระคริสต ์
1.2. เสริมสร้ำงกนัและกนัในครอบครัว 
1.3. เป็นแบบอยำ่ง และเป็นควำมหนุนใจแก่พี่นอ้งคริสเตียนอ่ืน ๆ 
1.4. เป็นอีกทำงหน่ึงท่ีจะดึงดูดผูค้นมำสู่พระเยซูคริสต ์

2. สร้างประโยชน์จากบ้านเรือน เพือ่การเป็นพยาน 

2.1. บำ้นอำจเป็นส่ือเพื่อเขำ้ถึงบุคคลท่ีหลีกเล่ียงคริสตจกัร 
2.2. บำ้นเป็นท่ีซ่ึงมีควำมเป็นกนัเอง มีบรรยำกำศสบำย ๆ ท ำใหค้นท่ีมำหำเกิดควำมอบอุ่น

เหมือนอยูบ่ำ้นตนเอง  
2.3. บำ้นเป็นท่ีซ่ึงผูเ้ป็นเจำ้บำ้นจะสำมำรถแสดงไมตรีจิต ตอ้นรับไดเ้ตม็ท่ี เม่ือมีเพื่อนฝงู หรือ 

แขก หรือ ผูส้นิทสนม จะไดแ้วะมำ หรือมำปรึกษำไดส้ะดวกโดยไม่รีบเร่ง 

3. การเป็นพยานด้วยวธิีต่าง ๆ  

3.1. ในชีวติประจ ำวนั 
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3.1.1. เวลำนมสักำรส ำหรับครอบครัว 
3.1.2. ขอบพระคุณพระเจำ้เวลำรับประทำนอำหำร 
3.1.3. กำรใชเ้อกสำรคริสเตียน  หรือ หนงัสือเพลงคริสเตียน ฯลฯ 
3.2. ในโอกำสพิเศษ 
3.2.1. พิธีฉลอง หรือนมสักำร เช่น งำนพิธีสมรส งำนศพ 
3.2.2. เทศกำลคริสเตียน เช่น วนัคริสตม์ำส วนัพระคริสตคื์นพระชนม ์
3.3. ส ำหรับวตัถุประสงคอ์ยำ่งใดอยำ่งหน่ึง  
3.3.1. กำรศึกษำพระคมัภีร์เพื่อกำรประกำศ รำยกำรวดีีโอ ภำพยนตร์ 
3.3.2. กำรอบรมเพื่อรับบพัติศมำ หรือ ในคำบกำรสอน 
3.3.3. กำรประชุมในพนัธกิจ หรือ อธิษฐำนตลอดเน้ือหำสำระของบทเรียนชุดน้ี เรำไดพ้ิจำรณำ

ศึกษำเร่ืองบทบำทของท่ำนในฐำนะท่ีเป็นชำย หญิงหรือบุตร ในครอบครัวหน่ึง และเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีท่ำน
จะร่วมมือกนัท ำไดใ้นครอบครัวพระเจำ้ทรงมีพระทยัจะประทำนพระพรแก่ครอบครัว เพื่อใหจ้  ำเริญข้ึน
เป็นหน่วยพยำนใหแ้ก่คริสเตียนดว้ย “เพรำะเรำเลือกเขำ (  ฺ อบัรำฮมั) แลว้ เพื่อเขำจะไดก้ ำชบัลูกหลำน 
และครอบครัวท่ีสืบมำ ใหรั้กษำพระมรรคำของพระเจำ้ โดยท ำควำมชอบธรรมและควำมยติุธรรม เพื่อ
วำ่พระเจำ้จะไดป้ระทำนส่ิงซ่ึงพระองคท์รงสัญญำไวแ้ลว้ใหแ้ก่อบัรำฮมั”   (ปฐมกำล 18:19) 

การบ้าน 

จงประชุมสมำชิกครอบครัวเพื่อก ำหนดโครงกำรเป็นพยำนอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงข้ึน 


