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 บทท่ี 52 ครอบครวัคริสเตียน 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า ในครอบครัวคริสเตียน สามี ภรรยา ควรมีความสมัพันธก์นัอย่างไร 

 บางศาสนาสอนไว้ว่า ภรรยา ลูก เเละทรัพย์สมบัติเป็นโซ่ที่ล่ามผู้ชายไว้ไม่ให้เขาพบนิพพาน เเต่ 

  พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้สอนเช่นน้ัน พระวจนะชี้ ชดัว่า บาปเป็นโซ่ที่ล่ามมนุษย์ไว้ให้ตกนรก 

  ส่วนภรรยา ลูก เเละทรัพย์สมบัติน้ันเป็นพระพรจากพระเจ้า 

 เอเฟซัส 5:21-31 
 

ถาม - ตอบ 

1.  สามี ภรรยา ต้องเเสดงท่าทต่ีอกนัอย่างไร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 5:21 ................................................................. 

2. ท าไมภรรยาต้องยอมฟังสามี? 

  ตอบ  เอเฟซัส 5:22-23 ................................................................. 

3. พระคัมภีร์สอนสามีให้มีท่าทต่ีอภรรยาอย่างไร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 5:25 ................................................................. 

4. สามีควรรักภรรยาเหมือนใคร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 5:25 ................................................................. 

5. สามีควรรักภรรยาเหมือนรักอะไร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 5:28 ................................................................. 

6. เม่ือผู้ชายเเต่งงาน จะต้องท าอะไร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 5:31 ................................................................. 

7. เม่ือเเต่งงานเเล้วสามี ภรรยา จะมีความสมัพันธก์นัอย่างไร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 5:31 ................................................................. 

อธิบาย 

 ในครอบครัวคริสเตียนสามีภรรยาจะต้องรักซ่ึงกนัเเละกนัให้มาก สามีภรรยาที่รักกนัมากๆ ลูกๆ จะพลอย

เป็นสขุเเละพ่อเเม่กจ็ะหมดห่วง 

 ในครอบครัวคริสเตียนต้องไว้ใจกนั เพ่ือจะได้รู้จักซ่ึงกนัเเละกนัดีขึ้น ผลของการรู้จักกนัดีจะเป็นรากฐานของ

ความไว้วางใจกนั 

 ในครอบครัวคริสเตียน สามีจะต้องดูเเลเอาใจใส่ภรรยาให้มีความสขุ ไม่ควรให้ภรรยารับภาระในการเล้ียงดู

ครอบครัว การท ามาหากนิควรเป็นหน้าที่ของสามี 

 ในครอบครัวคริสเตียนสามีเป็นศีรษะ ส่วนภรรยาเปรียบเสมือนมงกุฎ 
 

น ามาใช ้

ทุกวันน้ีครอบครัวทั่วไปมีปัญหาร้อยเเปด อะไรที่เป็นสาเหตุ  

พวกเราที่เชือ่ในพระเจ้าจะเเก้ไขปัญหาในครอบครัวอย่างไร 

ขอ้ท่องจ า เอเฟซัส 5:21 

คน้ควา้เพิม่เติม สภุาษิต 5:18-19 ; 12:4 ; 31:10-31 

  1 เปโตร 3:1-7 1 โครินธ ์7:1-16, 39 



 บทท่ี 53 พ่อ แม่ ลูก 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า ในครอบครัวคริสเตียนพ่อเเม่ ลูก ควรมีความสมัพันธอ์ย่างไร 

 พ่อเเม่หลายคนเหน็เเกผ่ลประโยชน์ของตนในการมีลูก เขาต้องการมีลูกเพ่ือช่วยท านา ท าไร่ หรือช่วย 

  ท ามาค้าขาย  เม่ือพ่อเเม่เเกเ่เล้วต้องการให้ลูกเล้ียง บงัคบัให้เหน็เเก่พ่อเเม่ในทุกสิ่งทุกอย่าง ปลูกฝงั 

  ความคิดตั้งเเต่ลูกยงัเลก็ๆ  เเต่ในครอบครัวคริสเตียนพ่อเเม่ควรรักลูกโดยไม่เหน็เเก่ผลประโยชน์ 

  ส่วนตวั ควรเสยีสละเพ่ือลูกโดยไม่หวังว่าจะได้อะไรตอบเเทน น่ีเเหละเป็นความรักตามเเบบพระเจ้า 

 เอเฟซัส 6:1-4 

ถาม - ตอบ 

1.  ลูกควรเเสดงท่าทอีย่างไรต่อพ่อเเม่? 

  ตอบ  เอเฟซัส 6:1 ................................................................. 

2. พระบ้ญญัติข้อไหนมีค าสญัญาไว้ด้วย? 

  ตอบ  เอเฟซัส 6:2 ................................................................. 

3. ลูกที่ให้เกยีรตพ่ิอเเม่ จะได้รับอะไรบ้าง? 

  ตอบ  เอเฟซัส 6:3 ................................................................. 

4. พ่อเเม่ไม่ควรท าอะไรต่อลูกของตน? 

  ตอบ  เอเฟซัส 6:4 ................................................................. 

5. พ่อเเม่ควรท าอะไรต่อลูก? 

  ตอบ  เอเฟซัส 6:4 ................................................................. 

อธิบาย 

 ลูกควรนอบน้อมเชื่อฟังพ่อเเม่ของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า ค าว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่า ท าตาม

น า้พระทยัของพระเจ้า ถ้าหากว่าพ่อเเม่สั่งให้ท าอะไรที่ไม่เป็นไปตามน า้พระทยัของพระเจ้า เช่นบวชนาค ไหว้

บรรพบุรุษ หรือท าอะไรที่ไม่ซ่ือสตัย์ต่อพระเจ้ากไ็ม่ควรท า 

 พ่อเเม่มีหน้าที่สอนลูก ถัาหากว่าลูกดื้อร้ันควรตีสอนเพ่ือลูกจะเรียนรู้ในการเชื่อฟังพ่อเเม่ เเต่เม่ือตีลูกควรท า

ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี - รอให้หายโกรธก่อน ไม่ควรใช้อารมณ์ในการตีลูก 

   - ตใีห้เจบ็จริงๆ อย่าเพียงเเต่ตเีพ่ือให้จ า 

   - หลังจากตเีเล้ว ควรบอกถึงสาเหตุที่พ่อเเม่ต้องต ี

   - น าลูกให้อธษิฐาน สารภาพบาป เเละขออภัยโทษ 

   - บอกลูกให้เข้าใจว่า พ่อเเม่รักลูก ดังน้ันจึงไม่ยอมปล่อยใหัท าผิดโดยไม่ตีสอน 

   - ถ้าหากว่า พ่อเเม่มีส่วนผดิในเร่ืองทีไ่ด้เกดิขึ้นน้ัน ให้ขอโทษลูกด้วยไจจรึง 

 พ่อเเม่มีหน้าที่เตือนสติลูกตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า พ่อเเม่ต้องรับผิดชอบให้ลูกรู้ทางเเห่งความรอด 

เเละเเนะน าการด าเนินชวิีตตามน า้พระทยัพระเจ้า 

น ามาใช ้

ครอบครัวคริสเตียนควรอยู่รวมกนัทุกวันเพ่ืออ่านพระคัมภีร์ดัวยกนั อธษิฐานด้วยกนั ร้องเพลงด้วยกนั พดูคุย 

ปรึกษาถึงร่ืองส าคญัด้วยกนั สารภาพบาปเเละเเก้ปัญหาด้วยกนั 

ขอ้ท่องจ า เอเฟซัส 6:4 

คน้ควา้เพิม่เติม สภุาษิต 6:20-22 ; 23:13 ; 29:15+17 ; เฉลยธรรมบญัญัติ 6:4-7 



 บทท่ี 54 การแต่งงาน 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า การเเต่งงานเเบบคริสเตยีนเป็นอย่างไร 

 ชาวโลกถือว่า วันเเต่งงานเป็นวันท าพิธใีหญ่โตเพ่ือจะมีหน้ามีตา จะต้องมีสนิสอดทองหม้ันราคาเเพงๆ 

  มีการกนิเล้ียงใหญ่โตเพ่ือครอบครัวเจ้าสาวจะได้รับเกยีรต ิ แต่คริสเตียนไม่ควรมีเป้าหมายเช่นน้ัน 

  คริสเตียนควรท าพิธเีเต่งงานเพ่ือถวายเกยีรตเิเด่พระเจ้า เเละเป็นการสนับสนุนครอบครัวใหม่ตลอดจน 

  เปิดโอกาสเเก่คนที่ไม่เชือ่ เพ่ือพวกเขาจะพบเหน็ความรักของพระเยซูคริสด ์

 มาระโก 10:2-12 ; 2 โครินธ ์6:14-18 
 

ถาม - ตอบ 

1.  พระคัมภีร์สอนว่า คนที่เชือ่ไม่ควรเข้าเทยีมเเอกกบัคนที่ไม่เชือ่ ดังน้ันคริสเตียนควรเเต่งงานกบัคนที่ไม่ 

  เป็นคริสเตียนหรือไม่? 

  ตอบ  2 โครินธ ์6:14-15 ................................................................. 

2. คริสเตียนเป็นวิหารบริสทุธิ์ของพระเจ้า เม่ือคนที่เชือ่สองคนเเต่งงานกนัควรท าพิธสีมรสตามเเบบ 

  ศาสนาดั้งเดิมไหม? 

  ตอบ  2 โครินธ ์6:16-18 ................................................................. 

3. ใครเป็นผู้ก าหนดให้มนุษยเ์เต่งงานกนั? 

  ตอบ  มาระโก 10:6+9 ................................................................. 

4. เม่ือเเต่งงานควรตั้งครอบครัวใหม่อย่างไร? 

  ตอบ  มาระโก 10:7 ................................................................. 

5. พระเจ้าทรงก าหนดให้สามีภรรยาเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั เพราะฉะน้ันมนุษยไ์ม่ควรท าอะไร? 

  ตอบ  มาระโก 10:9 ................................................................. 
 

อธิบาย 

 พระเจ้าทรงก าหนดวันเเต่งงาน ให้เป็นวันถวายเกยีรติเเด่พระองด์  การเเต่งงานควรประกอบด้วยการ

นมัสการ การสรรเสริญพระเจ้า เเละการขอบคุณพระเจ้าส าหรับความรักซ่ึงพระองค์ประทานให้  ไม่ควรท า

เพ่ือเอาหน้าเอาตา เเต่ควรถวายเกยีรตเิเด่พระเจ้า  

 วันเเต่งงานจะเป็นวันเเสดงการสนับสนุนครอบครัวใหม่ คริสเตียนจะไปร่วมพิธสีมรส เเละอวยพรคู่บ่าวสาว 

ไม่ใช่ไปเพ่ือจะได้รับผลประโยชน์อะไร แต่เพ่ือเเสดงความรักเเละสน้บสนุนครอบครัวใทม่ 

 วันเเต่งงานเป็นโอกาสดีที่จะน าคนที่ไม่เชื่อมารู้จักกบัพระเยซูคริสต์  ในพิธสีมรสคริสเตียนควรน าพระคัมภีร์

มาสอนหรือเทศนาเกี่ยวกบัพระเยซู เเละครอบครัวคริสเดยีน  ควรท าทุกอย่างเพ่ือโน้มน้าวจิตใจของคนที่ใม่

เชื่อให้อยากเป็นคริสเตียนเหมือนคู่เเต่งงาน 
 

น ามาใช ้

ถ้าสมมุติว่า พ่ีน้องคริสเตียนสองคนจะเเต่งงานกนั ควรประกอบพิธสีมรสอย่างไรบ้าง มีอะไรบ้างที่ไม่ควรท า 
 

ขอ้ท่องจ า มาระโก 10:9 
 

คน้ควา้เพิม่เติม สภุาษิต 18:22 ; 1 โครินธ ์7:36+39 ; 1 เธสะโลนิกา 4:3-8 ; ฮบีรู 13:4 

  



 บทท่ี 55 การมีบุตร 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า ควรมีท่าทอีย่างไรต่อการมีลูก 

 ในสงัคมไทย หลายคนได้บนบานศาลกล่าวว่า ถ้าช่วยให้มีลูกจะมีการเเก้บนเช่นไหว้ต่างๆ ท าให้ลูกอยู่ 

  ใต้อทิธพิลของผีมารตั้งเเต่เกดิ เเต่คริสเตียนใม่ควรท าเช่นน้ัน คริสเตียนต้องเข้าใจว่า ลูกเป็นของ 

  ประทานจากพระเจ้า คริสเตียนควรถวายลูกเเด่พระเจ้า 

 สดุดี 139:13-16 ; ลูกา 2:21-24 ; มาระโก 10:13-16 
 

ถาม - ตอบ 

1.  ใครเป็นผู้สร้างลูกให้เกดิในครรภ์มารดา? 

  ตอบ  สดุดี 139:13 ................................................................. 

2. เม่ือพระเยซูยังเป็นทารก มารีย์กบัโยเซฟพาไปกรุงเยรูซาเลม็ท าไม? 

  ตอบ  ลูกา 2:22  ................................................................. 

3. พ่อเเม่พาลูกไปหาพระเยซูท าไม? 

  ตอบ  มาระโก 10:13 ................................................................. 

4. ใครห้ามไม่ให้ไปหาพระเยซู? 

  ตอบ  มาระโก 10:13 ................................................................. 

5. พระเยซูทรงเเสดงท่าทกีบัการกระท าของพวกสาวกอย่างไร? 

  ตอบ  มาระโก 10:14 ................................................................. 

6. ท าไมพระเยซูไม่ให้สาวกห้ามเดก็ไปหาพระองค์? 

  ตอบ  มาระโก 10:14 ................................................................. 

7. พระเยซูบอกว่า เดก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการกระท าอะไรบ้าง? 

  ตอบ  มาระโก 10:15 ................................................................. 

8. พระเยซูทรงอุ้มเดก็เลก็ๆ เหล่าน้ัน เเละท าอย่างไร? 

  ตอบ  มาระโก 10:16 ................................................................. 
 

อธิบาย 

 พระเจ้าเป็นผู้สร้างลูกให้เกดิในครรภ์มารดา เเสดงว่า พระเจ้าทรงรู้จักเราก่อนที่เราจะเกดิ ถ้าเป็นอย่างน้ันเรา

ไม่ควรท าแท้ง เพราะลูกเป็นของขวัญจากพระเจ้า 

 เม่ือเร่ิมมีลูก เราควรตั้งใจว่า จะถวายลูกเเด่พระเจ้าโดยอธษิฐานเผื่อเขาทุกๆวัน เเละสอนเขาให้รู้จักถึงความ

รักของพระเจ้า 

 เเม้เเต่เดก็เลก็ๆ กเ็ชื่อพระเยซูได้  พระเยซูชมเดก็เเละบอกว่า เเผ่นดนิของพระเจ้าเป็นของเดก็เช่นเดียวกนั 

ล าหรับพ่อเเม่ต้องน าลูกเชือ่พระเจ้าเม่ือยงัเลก็อยู่ 
 

น ามาใช ้

ถ้ามีพ่ีน้องในคริสตจักรมีลูก ควรเเสดงท่าททีี่เหมาะสมต่อพระพรของพระองค์อย่างไร 

ขอ้ท่องจ า มาระโก 10:14 

คน้ควา้เพิม่เติม สดุดี 127:3-5 สภุาษิต 22:6  เอเฟซัส 6:4 

   สดุดี 78:5-8  2 ทโิมธ ี3:14-15 



 บทท่ี 56 ความตาย 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า ควรท าออ่างไรเม่ือมีพ่ีน้องคริสเตยีนเสยีชวิีต 

 เม่ือคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเสยีชีวิต ญาตพ่ีิน้องของเขาจะพยายามท าบุญไปให้โดยหวังจะช่วยผู้ตายให้ 

  ขึ้นสวรรค์  เเต่พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่า คนที่ตายเเล้วต้องยนืต่อพระพักตร์พระเจ้า  ถ้าหากเป็น 

  ลูกของพระเจ้ากจ็ะขึ้นสวรรค์ เเต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เชือ่จะต้องตกนรก  มนุษย์ที่ยังอยู่ไม่สามารถที่จะช่วย 

  ผู้ที่ตายไปเเล้วได้  การท าบุญงานศพไม่ว่าจะเป็นการท าบุญ 7 วัน หรือ 100 วัน หรือท าบุญครบรอบ 

  ใดๆกต็าม ไม่มีประโยชน์อะไรเลย หากเราไม่ควรท าบุญให้กบัคนตายเเล้วเราควรจะท าอะไร 

 กจิการ 7:54-8:2 ; 1 โครินธ ์15:51-57 
 

ถาม - ตอบ 

1.  เม่ือสเตเฟนประกาศเร่ืองพระสริิของพระเยซู ชาวยวิท าอะไรต่อเขา? 

  ตอบ  กจิการ 7:59 ................................................................. 

2. ก่อนสเตเฟนตาย เขาขอให้พระเจ้าท าอะไรต่อผู้ฆ่าเขา? 

  ตอบ  กจิการ 7:60 ................................................................. 

3. พระคัมภีร์ได้ใช้ค าที่หมายถึงความตายส าหรับคริสเตียนว่าอะไร? 

  ตอบ  กจิการ 7:60 ................................................................. 

4. พ่ีน้องคริสเตยีนที่ฝงัศพสเตเฟนเเสดงท่าทอีะไร? 

  ตอบ  กจิการ 8:2 ................................................................. 

5. คริสเตียนทีต่ายไปเเล้วจะได้รับผลอย่างไร? 

  ตอบ  1 โครินธ ์15:51 ................................................................. 

6. คริสเตียนจะถูกเปล่ียนเเปลงอย่างไร? 

  ตอบ  1 โครินธ ์15:53 ................................................................. 

7. ความตายหรือมัจจุราชมีชัยชนะต่อคริสเตียนหรือไม่? 

  ตอบ  1 โครินธ ์15:55 ................................................................. 

8. เม่ือพ่ีน้องคริสเตียนเสยีชีวิต เราควรมีท่าทอีย่างไร? 

  ตอบ  1 โครินธ ์15:57 ................................................................. 
 

อธิบาย 

 ส าหรับคริสเตียนความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว เพราะเหมือนการล่วงหลับไป  พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความ

ตายโดยการคนืพระชนม์  คริสเตยีนต้องตายเหมือนมนุษย์ทุกคน เเต่หลังจากตายเเล้วจะไปอยู่กบัพระเจ้า

ทนัท ี      ดูเพ่ิมเติมใน  1 โครินธ ์15:20-22 

 คริสเตียนไม่ควรท าบุญ เพราะว่ามนุษยไ์ม่ได้รอดด้วยการท าบุญ เเต่รอตด้วยพระคุณของพระเจ้า การท าบุญ

ทั้งหมดเป็นการไร้ประโยชน์ทั้งสิ้น    ดูเพ่ิมเติมใน  เอเฟซัส 2:8-9 

 ส าหรับคริสเตียนไม่ต้องเสยีใจเร่ืองความตาย เป็นเร่ืองธรรมดาที่จะร้องไห้บ้างเม่ือพ่ีน้องตาย เพราะอกีหลาย

ปีกว่าจะพบกนัใหม่  เเต่คริสเตียนไม่ควรร้องไห้เหมือนกบัคนที่ไม่เชือ่ เพราะพวกเขาไม่มีความหวังอะไร  เเต่

พวกเราที่เชือ่พระเจ้าควรดีใจว่า ผู้ทีจ่ากไปจะได้ไปอยู่ที่สขุสบายเเล้ว 

      ดูเพ่ิมเติมใน  1 เธสะโลนิกา 4:13-18 ; ฟีลิปปี 1:21+23 



 ส าหรับคริสเตียน พิธศีพเป็นโอกาสดีมากที่สดุทีจ่ะประกาศถงึเร่ืองความรอดในพระเยซูคริสต ์อาจมีคนไม่

เชือ่หลายคนมาร่วมพิธด้ีวย เราต้องฉวยโอกาสน้ีทีจ่ะให้พวกเขารู้ถึงข่าวประเสริฐของพระเยซู 
 

น ามาใช ้

ถ้าหากมีพ่ีน้องในคริสตจักรเสยีชีวิต คริสเตียนควรประกอบพิธกีรรมอย่างไร ควรมีท่าทต่ีอญาตขิองผู้ตายอย่างไร 

ควรท าอะไรกบัศพ  ขอให้ท่านจ าไว้ว่า เเม้เเต่การท างานศพ กค็วรท าทุกอย่างเพ่ือถวายเกยีรตเิเด่พระเจ้า 
 

ขอ้ท่องจ า 1 โครินธ ์15:52 “คนที่ตายเเล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเป่ือย  

     เเล้วเราทั้งหลายจะถูกเปล่ียนเเปลงใหม่” 

 

 


