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ครอบครัวคริสเตียน

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า ในครอบครัวคริสเตียน สามี ภรรยา ควรมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
บางศาสนาสอนไว้ ว่า ภรรยา ลูก เเละทรัพย์สมบัติเป็ นโซ่ท่ลี ่ามผู้ชายไว้ ไม่ให้ เขาพบนิพพาน เเต่
พระวจนะของพระเจ้ าไม่ได้ สอนเช่นนั้น พระวจนะชี้ชดั ว่า บาปเป็ นโซ่ท่ลี ่ามมนุษย์ไว้ ให้ ตกนรก
ส่วนภรรยา ลูก เเละทรัพย์สมบัติน้นั เป็ นพระพรจากพระเจ้ า
เอเฟซัส 5:21-31

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สามี ภรรยา ต้ องเเสดงท่าทีต่อกันอย่างไร?
ตอบ
เอเฟซัส 5:21
.................................................................
ทาไมภรรยาต้ องยอมฟังสามี?
ตอบ
เอเฟซัส 5:22-23 .................................................................
พระคัมภีร์สอนสามีให้ มที า่ ทีต่อภรรยาอย่างไร?
ตอบ
เอเฟซัส 5:25
.................................................................
สามีควรรักภรรยาเหมือนใคร?
ตอบ
เอเฟซัส 5:25
.................................................................
สามีควรรักภรรยาเหมือนรักอะไร?
ตอบ
เอเฟซัส 5:28
.................................................................
เมื่อผู้ชายเเต่งงาน จะต้ องทาอะไร?
ตอบ
เอเฟซัส 5:31
.................................................................
เมื่อเเต่งงานเเล้ วสามี ภรรยา จะมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร?
ตอบ
เอเฟซัส 5:31
.................................................................

อธิบาย
 ในครอบครัวคริสเตียนสามีภรรยาจะต้ องรักซึ่งกันเเละกันให้ มาก สามีภรรยาที่รักกันมากๆ ลูกๆ จะพลอย
เป็ นสุขเเละพ่อเเม่กจ็ ะหมดห่วง
 ในครอบครัวคริสเตียนต้ องไว้ ใจกัน เพื่อจะได้ ร้ จู ักซึ่งกันเเละกันดีข้ นึ ผลของการรู้จักกันดีจะเป็ นรากฐานของ
ความไว้ วางใจกัน
 ในครอบครัวคริสเตียน สามีจะต้ องดูเเลเอาใจใส่ภรรยาให้ มีความสุข ไม่ควรให้ ภรรยารับภาระในการเลี้ยงดู
ครอบครัว การทามาหากินควรเป็ นหน้ าที่ของสามี
 ในครอบครัวคริสเตียนสามีเป็ นศีรษะ ส่วนภรรยาเปรียบเสมือนมงกุฎ

นามาใช้
ทุกวันนี้ครอบครัวทั่วไปมีปัญหาร้ อยเเปด อะไรที่เป็ นสาเหตุ
พวกเราที่เชือ่ ในพระเจ้ าจะเเก้ไขปัญหาในครอบครัวอย่างไร
ข้อท่องจา
เอเฟซัส 5:21
ค้นคว้าเพิม่ เติม สุภาษิต 5:18-19 ; 12:4 ; 31:10-31
1 เปโตร 3:1-7 1 โครินธ์ 7:1-16, 39
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พ่อ แม่ ลูก

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า ในครอบครัวคริสเตียนพ่อเเม่ ลูก ควรมีความสัมพันธ์อย่างไร
พ่อเเม่หลายคนเห็นเเก่ผลประโยชน์ของตนในการมีลูก เขาต้ องการมีลูกเพื่อช่วยทานา ทาไร่ หรือช่วย
ทามาค้ าขาย เมื่อพ่อเเม่เเก่เเล้วต้ องการให้ ลูกเลี้ยง บังคับให้ เห็นเเก่พ่อเเม่ในทุกสิ่งทุกอย่าง ปลูกฝัง
ความคิดตั้งเเต่ลูกยังเล็กๆ เเต่ในครอบครัวคริสเตียนพ่อเเม่ควรรักลูกโดยไม่เห็นเเก่ผลประโยชน์
ส่วนตัว ควรเสียสละเพื่อลูกโดยไม่หวังว่าจะได้ อะไรตอบเเทน นี่เเหละเป็ นความรักตามเเบบพระเจ้ า
เอเฟซัส 6:1-4

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ลูกควรเเสดงท่าทีอย่างไรต่อพ่อเเม่?
ตอบ
เอเฟซัส 6:1
พระบ้ ญญัติข้อไหนมีคาสัญญาไว้ ด้วย?
ตอบ
เอเฟซัส 6:2
ลูกที่ให้ เกียรติพ่อเเม่ จะได้ รับอะไรบ้ าง?
ตอบ
เอเฟซัส 6:3
พ่อเเม่ไม่ควรทาอะไรต่อลูกของตน?
ตอบ
เอเฟซัส 6:4
พ่อเเม่ควรทาอะไรต่อลูก?
ตอบ
เอเฟซัส 6:4

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

อธิบาย
 ลูกควรนอบน้ อมเชื่อฟังพ่อเเม่ของตนในองค์พระผู้เป็ นเจ้ า คาว่าในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าหมายความว่า ทาตาม
นา้ พระทัยของพระเจ้ า ถ้ าหากว่าพ่อเเม่ส่งั ให้ ทาอะไรที่ไม่เป็ นไปตามนา้ พระทัยของพระเจ้ า เช่นบวชนาค ไหว้
บรรพบุรุษ หรือทาอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ าก็ไม่ควรทา
 พ่อเเม่มีหน้ าที่สอนลูก ถัาหากว่าลูกดื้อรั้นควรตีสอนเพื่อลูกจะเรียนรู้ในการเชื่อฟังพ่อเเม่ เเต่เมื่อตีลูกควรทา
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- รอให้ หายโกรธก่อน ไม่ควรใช้ อารมณ์ในการตีลูก
- ตีให้ เจ็บจริงๆ อย่าเพียงเเต่ตเี พื่อให้ จา
- หลังจากตีเเล้ว ควรบอกถึงสาเหตุท่พี ่อเเม่ต้องตี
- นาลูกให้ อธิษฐาน สารภาพบาป เเละขออภัยโทษ
- บอกลูกให้ เข้ าใจว่า พ่อเเม่รักลูก ดังนั้นจึงไม่ยอมปล่อยใหัทาผิดโดยไม่ตีสอน
- ถ้ าหากว่า พ่อเเม่มีส่วนผิดในเรื่องทีไ่ ด้ เกิดขึ้นนั้น ให้ ขอโทษลูกด้ วยไจจรึง
 พ่อเเม่มีหน้ าที่เตือนสติลูกตามหลักขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า พ่อเเม่ต้องรับผิดชอบให้ ลูกรู้ทางเเห่งความรอด
เเละเเนะนาการดาเนินชีวิตตามนา้ พระทัยพระเจ้ า

นามาใช้
ครอบครัวคริสเตียนควรอยู่รวมกันทุกวันเพื่ออ่านพระคัมภีร์ดัวยกัน อธิษฐานด้วยกัน ร้ องเพลงด้ วยกัน พูดคุย
ปรึกษาถึงรื่องสาคัญด้ วยกัน สารภาพบาปเเละเเก้ปัญหาด้วยกัน
ข้อท่องจา
เอเฟซัส 6:4
ค้นคว้าเพิม่ เติม สุภาษิต 6:20-22 ; 23:13 ; 29:15+17 ; เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-7
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การแต่งงาน

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า การเเต่งงานเเบบคริสเตียนเป็ นอย่างไร
ชาวโลกถือว่า วันเเต่งงานเป็ นวันทาพิธใี หญ่โตเพื่อจะมีหน้ ามีตา จะต้ องมีสนิ สอดทองหมั้นราคาเเพงๆ
มีการกินเลี้ยงใหญ่โตเพื่อครอบครัวเจ้ าสาวจะได้ รับเกียรติ แต่คริสเตียนไม่ควรมีเป้ าหมายเช่นนั้น
คริสเตียนควรทาพิธเี เต่งงานเพื่อถวายเกียรติเเด่พระเจ้ า เเละเป็ นการสนับสนุนครอบครัวใหม่ตลอดจน
เปิ ดโอกาสเเก่คนที่ไม่เชือ่ เพื่อพวกเขาจะพบเห็นความรักของพระเยซูคริสด์
มาระโก 10:2-12 ; 2 โครินธ์ 6:14-18

ถาม - ตอบ
1.

2.

3.
4.
5.

พระคัมภีร์สอนว่า คนที่เชือ่ ไม่ควรเข้ าเทียมเเอกกับคนที่ไม่เชือ่ ดังนั้นคริสเตียนควรเเต่งงานกับคนที่ไม่
เป็ นคริสเตียนหรือไม่?
ตอบ
2 โครินธ์ 6:14-15 .................................................................
คริสเตียนเป็ นวิหารบริสทุ ธิ์ของพระเจ้ า เมื่อคนที่เชือ่ สองคนเเต่งงานกันควรทาพิธสี มรสตามเเบบ
ศาสนาดั้งเดิมไหม?
ตอบ
2 โครินธ์ 6:16-18 .................................................................
ใครเป็ นผู้กาหนดให้ มนุษย์เเต่งงานกัน?
ตอบ
มาระโก 10:6+9 .................................................................
เมื่อเเต่งงานควรตั้งครอบครัวใหม่อย่างไร?
ตอบ
มาระโก 10:7
.................................................................
พระเจ้ าทรงกาหนดให้ สามีภรรยาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่ควรทาอะไร?
ตอบ
มาระโก 10:9
.................................................................

อธิบาย
 พระเจ้ าทรงกาหนดวันเเต่งงาน ให้ เป็ นวันถวายเกียรติเเด่พระองด์ การเเต่งงานควรประกอบด้วยการ
นมัสการ การสรรเสริญพระเจ้ า เเละการขอบคุณพระเจ้ าสาหรับความรักซึ่งพระองค์ประทานให้ ไม่ควรทา
เพื่อเอาหน้ าเอาตา เเต่ควรถวายเกียรติเเด่พระเจ้ า
 วันเเต่งงานจะเป็ นวันเเสดงการสนับสนุนครอบครัวใหม่ คริสเตียนจะไปร่วมพิธสี มรส เเละอวยพรคู่บ่าวสาว
ไม่ใช่ไปเพื่อจะได้ รับผลประโยชน์อะไร แต่เพื่อเเสดงความรักเเละสน้ บสนุนครอบครัวใทม่
 วันเเต่งงานเป็ นโอกาสดีท่จี ะนาคนที่ไม่เชื่อมารู้จักกับพระเยซูคริสต์ ในพิธสี มรสคริสเตียนควรนาพระคัมภีร์
มาสอนหรือเทศนาเกี่ยวกับพระเยซู เเละครอบครัวคริสเดียน ควรทาทุกอย่างเพื่อโน้ มน้ าวจิตใจของคนที่ใม่
เชื่อให้ อยากเป็ นคริสเตียนเหมือนคู่เเต่งงาน

นามาใช้
ถ้ าสมมุติว่า พี่น้องคริสเตียนสองคนจะเเต่งงานกัน ควรประกอบพิธสี มรสอย่างไรบ้ าง มีอะไรบ้ างที่ไม่ควรทา

ข้อท่องจา

มาระโก 10:9

ค้นคว้าเพิม่ เติม สุภาษิต 18:22 ; 1 โครินธ์ 7:36+39 ; 1 เธสะโลนิกา 4:3-8 ; ฮีบรู 13:4
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การมีบุตร

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า ควรมีท่าทีอย่างไรต่อการมีลูก
ในสังคมไทย หลายคนได้ บนบานศาลกล่าวว่า ถ้ าช่วยให้ มลี ูกจะมีการเเก้ บนเช่นไหว้ ต่างๆ ทาให้ ลูกอยู่
ใต้ อทิ ธิพลของผีมารตั้งเเต่เกิด เเต่คริสเตียนใม่ควรทาเช่นนั้น คริสเตียนต้ องเข้ าใจว่า ลูกเป็ นของ
ประทานจากพระเจ้ า คริสเตียนควรถวายลูกเเด่พระเจ้ า
สดุดี 139:13-16 ; ลูกา 2:21-24 ; มาระโก 10:13-16

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใครเป็ นผู้สร้ างลูกให้ เกิดในครรภ์มารดา?
ตอบ
สดุดี 139:13
.................................................................
เมื่อพระเยซูยังเป็ นทารก มารีย์กบั โยเซฟพาไปกรุงเยรูซาเล็มทาไม?
ตอบ
ลูกา 2:22
.................................................................
พ่อเเม่พาลูกไปหาพระเยซูทาไม?
ตอบ
มาระโก 10:13
.................................................................
ใครห้ ามไม่ให้ ไปหาพระเยซู?
ตอบ
มาระโก 10:13
.................................................................
พระเยซูทรงเเสดงท่าทีกบั การกระทาของพวกสาวกอย่างไร?
ตอบ
มาระโก 10:14
.................................................................
ทาไมพระเยซูไม่ให้ สาวกห้ ามเด็กไปหาพระองค์?
ตอบ
มาระโก 10:14
.................................................................
พระเยซูบอกว่า เด็กเป็ นตัวอย่างที่ดีในการกระทาอะไรบ้ าง?
ตอบ
มาระโก 10:15
.................................................................
พระเยซูทรงอุ้มเด็กเล็กๆ เหล่านั้น เเละทาอย่างไร?
ตอบ
มาระโก 10:16
.................................................................

อธิบาย
 พระเจ้ าเป็ นผู้สร้ างลูกให้ เกิดในครรภ์มารดา เเสดงว่า พระเจ้ าทรงรู้จักเราก่อนที่เราจะเกิด ถ้ าเป็ นอย่างนั้นเรา
ไม่ควรทาแท้ง เพราะลูกเป็ นของขวัญจากพระเจ้ า
 เมื่อเริ่มมีลูก เราควรตั้งใจว่า จะถวายลูกเเด่พระเจ้ าโดยอธิษฐานเผื่อเขาทุกๆวัน เเละสอนเขาให้ ร้ จู ักถึงความ
รักของพระเจ้ า
 เเม้ เเต่เด็กเล็กๆ ก็เชื่อพระเยซูได้ พระเยซูชมเด็กเเละบอกว่า เเผ่นดินของพระเจ้ าเป็ นของเด็กเช่นเดียวกัน
ลาหรับพ่อเเม่ต้องนาลูกเชือ่ พระเจ้ าเมื่อยังเล็กอยู่

นามาใช้
ถ้ ามีพ่ีน้องในคริสตจักรมีลกู ควรเเสดงท่าทีท่เี หมาะสมต่อพระพรของพระองค์อย่างไร
ข้อท่องจา
มาระโก 10:14
ค้นคว้าเพิม่ เติม สดุดี 127:3-5 สุภาษิต 22:6
เอเฟซัส 6:4
สดุดี 78:5-8
2 ทิโมธี 3:14-15
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ความตาย

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า ควรทาออ่างไรเมื่อมีพ่ีน้องคริสเตียนเสียชีวิต
เมื่อคนที่ไม่ได้ เป็ นคริสเตียนเสียชีวิต ญาติพ่นี ้ องของเขาจะพยายามทาบุญไปให้ โดยหวังจะช่วยผู้ตายให้
ขึ้นสวรรค์ เเต่พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่ า คนที่ตายเเล้ วต้ องยืนต่อพระพักตร์พระเจ้ า ถ้ าหากเป็ น
ลูกของพระเจ้ าก็จะขึ้นสวรรค์ เเต่ถ้าเป็ นคนที่ไม่เชือ่ จะต้ องตกนรก มนุษย์ท่ยี ังอยู่ไม่สามารถที่จะช่วย
ผู้ท่ตี ายไปเเล้ วได้ การทาบุญงานศพไม่ว่าจะเป็ นการทาบุญ 7 วัน หรือ 100 วัน หรือทาบุญครบรอบ
ใดๆก็ตาม ไม่มีประโยชน์อะไรเลย หากเราไม่ควรทาบุญให้ กบั คนตายเเล้ วเราควรจะทาอะไร
กิจการ 7:54-8:2 ; 1 โครินธ์ 15:51-57

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เมื่อสเตเฟนประกาศเรื่องพระสิริของพระเยซู ชาวยิวทาอะไรต่อเขา?
ตอบ
กิจการ 7:59
.................................................................
ก่อนสเตเฟนตาย เขาขอให้ พระเจ้ าทาอะไรต่อผู้ฆ่าเขา?
ตอบ
กิจการ 7:60
.................................................................
พระคัมภีร์ได้ ใช้ คาที่หมายถึงความตายสาหรับคริสเตียนว่าอะไร?
ตอบ
กิจการ 7:60
.................................................................
พี่น้องคริสเตียนที่ฝงั ศพสเตเฟนเเสดงท่าทีอะไร?
ตอบ
กิจการ 8:2
.................................................................
คริสเตียนทีต่ ายไปเเล้ วจะได้ รับผลอย่างไร?
ตอบ
1 โครินธ์ 15:51 .................................................................
คริสเตียนจะถูกเปลี่ยนเเปลงอย่างไร?
ตอบ
1 โครินธ์ 15:53 .................................................................
ความตายหรือมัจจุราชมีชัยชนะต่อคริสเตียนหรือไม่?
ตอบ
1 โครินธ์ 15:55 .................................................................
เมื่อพี่น้องคริสเตียนเสียชีวิต เราควรมีท่าทีอย่างไร?
ตอบ
1 โครินธ์ 15:57 .................................................................

อธิบาย
 สาหรับคริสเตียนความตายไม่ใช่ส่งิ ที่น่ากลัว เพราะเหมือนการล่วงหลับไป พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความ
ตายโดยการคืนพระชนม์ คริสเตียนต้ องตายเหมือนมนุษย์ทุกคน เเต่หลังจากตายเเล้ วจะไปอยู่กบั พระเจ้ า
ทันที
ดูเพิ่มเติมใน 1 โครินธ์ 15:20-22
 คริสเตียนไม่ควรทาบุญ เพราะว่ามนุษย์ไม่ได้ รอดด้ วยการทาบุญ เเต่รอตด้ วยพระคุณของพระเจ้ า การทาบุญ
ทั้งหมดเป็ นการไร้ ประโยชน์ท้งั สิ้น
ดูเพิ่มเติมใน เอเฟซัส 2:8-9
 สาหรับคริสเตียนไม่ต้องเสียใจเรื่องความตาย เป็ นเรื่องธรรมดาที่จะร้ องไห้ บ้างเมื่อพี่น้องตาย เพราะอีกหลาย
ปี กว่ าจะพบกันใหม่ เเต่คริสเตียนไม่ควรร้ องไห้ เหมือนกับคนที่ไม่เชือ่ เพราะพวกเขาไม่มีความหวังอะไร เเต่
พวกเราที่เชือ่ พระเจ้ าควรดีใจว่ า ผู้ทจ่ี ากไปจะได้ ไปอยู่ท่สี ขุ สบายเเล้ ว
ดูเพิ่มเติมใน 1 เธสะโลนิกา 4:13-18 ; ฟี ลิปปี 1:21+23

 สาหรับคริสเตียน พิธศี พเป็ นโอกาสดีมากที่สดุ ทีจ่ ะประกาศถึงเรื่องความรอดในพระเยซูคริสต์ อาจมีคนไม่
เชือ่ หลายคนมาร่วมพิธดี ้วย เราต้ องฉวยโอกาสนี้ทจ่ี ะให้ พวกเขารู้ถงึ ข่าวประเสริฐของพระเยซู

นามาใช้
ถ้ าหากมีพ่ีน้องในคริสตจักรเสียชีวติ คริสเตียนควรประกอบพิธกี รรมอย่างไร ควรมีท่าทีต่อญาติของผู้ตายอย่างไร
ควรทาอะไรกับศพ ขอให้ ท่านจาไว้ ว่า เเม้เเต่การทางานศพ ก็ควรทาทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติเเด่พระเจ้ า

ข้อท่องจา

1 โครินธ์ 15:52

“คนที่ตายเเล้ วจะเป็ นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่ อย
เเล้ วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนเเปลงใหม่”

