WOMEN : A BIBLICAL PROFILE
วิชา : สตรี - แงมุมบทบาทในพระคัมภีร
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ในปฐมกาล
ผูหญิงที่ลมลง
ความแตกตางของผูหญิงในสุภาษิต
นางรูธ
เอสเธอร
สัมพันธภาพของพระเยซูที่มีตอผูหญิง
การปรนนิบัติรับใชของพระเยซูที่มีตอผูหญิง
ผูหญิงในหนังสือกิจการของอัครฑูต
ผูห ญิงในจดหมายฝาก : การรับใชที่พิเศษโดยเฉพาะ
ผูห ญิงในจดหมายฝาก : ฐานะในคริสตจักร
ผูห ญิงในจดหมายฝาก : คําสอนพิเศษ
ฐานะตําแหนงของคุณในงานรับใช
การทาทายและเกียรติยศพิเศษ
งานรับใชที่ผูหญิงกระทําแกผูหญิง
สตรีทั้งหมดในพระคัมภีร

คํานํา
ในโลกปจจุบนั นี้ เราไดยินคํากลาวถึงผูหญิงในแงตางๆกันมากมาย
บางชาติกลาวถึงเรื่อง“สิทธิของสตรี”ซึ่งเรียกรองสิทธิเทาเทียมกันสําหรับสตรีทุกคนในทุกๆแหง
ในชาติอนื่ ๆ เสียงของประเพณีดังขึ้นมาวาสตรีควรอยูภายใตบุรุษ
เสียงของนักศาสนศาสตรซึ่งโตเถียงกันอยางกวางขวางเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในคริสตจักร
เสียงของนักจิตวิทยา นักวิชาการ และนักปรัชญาพูดถึงทัศนะของตนเกี่ยวกับความเปนสตรี
โดยทัว่ ไป
เรือ่ งที่พูดถึงสตรีมีสาระมุงเนนไปที่จุดประสงคและสถานภาพของสตรีในสังคม
ความเคลื่อนไหวสมัยใหมหลายแหงที่สนับสนุนสิทธิของสตรีไดเกิดขึ้นมากเกินกวาปญหาและสิ่งที่สตรี
ตองเผชิญอยูจริงๆ
ความเคลือ่ นไหวเรื่องสิทธิสตรีนั้นไมใชของใหม แตเราสามารถนับยอนกลับไปจนถึงผูหญิงคน
แรก คือ เอวา ผูแสวงหาการปลดปลอยจากกฎเกณฑของพระเจา แตวาการปลดปลอยที่แทจริงของสตรี
นัน้ จะไดมาโดยทางพระเยซูคริสตเทานั้น และเราจะรูถึงรูปแบบและหลักการที่ใชปกครองความเปนสตรี
ไดจากการเปดเผยของพระวจนะของพระเจา คือ พระคัมภีร
หลักสูตรนีส้ รุปคําสอนทั้งหมดในพระคัมภีรที่เกี่ยวกับผูหญิง ไมใชเพียงแนวทางการศึกษา แต
เปนอุปกรณอา งอิงโดยมีขอความทั้งหมดที่เกี่ยวกับสตรี และขออางอิงถึงผูหญิงแตละคนที่กลาวถึงใน
พระวจนะของพระเจา
และขณะนี้ “ ขอใหโลกไดฟงพระสุรเสียงของพระองค ” ในวิชาทีว่ าดวยเรื่อง ความเปน
สตรีซงึ่ เราไดรวบรวมมาจากพระคัมภีร คือ “สตรี : แงมุมบทบาทในพระคัมภีร”
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บทที่ 1
ในปฐมกาล
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทนี้แลวคุณจะสามารถ
- เขียนขอความที่เปนกุญแจสําคัญของพระคัมภีรจากความทรงจํา
- ใหขออางอิงจากพระคัมภีรเรื่อง กําเนิดของผูหญิง
- สรุปถึงการทรงสรางผูหญิง
- อธิบายความสัมพันธของพระเจาที่มีตอมนุษยตามพระคัมภีร
- ชีใ้ หเห็นเปาหมายดั้งเดิมที่มนุษยชายและหญิงถูกสรางขึ้นมา

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
“พระเจาจึงทรงสรางมนุษยขึ้นตามพระฉายาของพระองค
พระองคทรงสรางมนุษยขึ้น และไดทรงสรางใหเปนชายและหญิง”
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ตามพระฉายาของพระเจานั้น
(ปฐมกาล 1.27)

คํานํา
หนังสือปฐมกาลในพระคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์ ไดรับการกลาวอางถึงวาเปนหนังสือแหงการเริ่ม
ตน เพราะไดบนั ทึกถึงการเริ่มตนของโลกเกี่ยวกับชายและหญิง ในความบาปและแผนการของพระเจา
เพือ่ ความรอดและการรวบรวมเปนชนชาติตางๆ
บททีห่ นึง่ ของปฐมกาล อธิบายถึงการทรงสรางโลก บทที่สองกลาวถึงการทรงสรางมนุษยผู
ชายโดยอางถึงผูห ญิงในปฐมกาล 1:27ขออางอิงสําคัญซึ่งอธิบายกําเนิดของผูหญิงคือ ปฐมกาลบทที่ 2
พระเจาตรัสวา “ไมควรที่ชายผูนี้จะอยูคนเดียว เราจะสรางคูอุปถัมภที่สมกับเขาขึ้น”
“แลวพระเจาจึงทรงกระทําใหชายนั้นหลับสนิท ขณะที่เขาหลับสนิทอยู พระองคทรงชัก
กระดูกซีโ่ ครงอันหนึง่ ของเขาออกมา แลวทําใหเนื้อติดกันเขาแทนกระดูกอยางเดิม สวนซี่โครงที่พระเจา
ไดทรงชักออกจากชายนั้นพระองคทรงสรางใหเปนหญิง แลวทรงนํามาใหชายนั้น ชายจึงวา
“นีแ่ หละ กระดูกจากกระดูกของเรา เนื้อจากเนื้อของเรา จะตองเรียกวาหญิง เพราะหญิงนี้
ออกมาจากชาย เพราะเหตุนั้นผูชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะ
เปนเนื้อเดียวกัน”
ปฐมกาล 2.18, 21-24
พระคัมภีรเปดเผยใหเห็นวาผูหญิงนั้น :
ถูกพระเจาสรางขึ้นจากผูชาย
ปฐมกาล 2.7 กลาววาผูช ายถูกพระเจาสรางขึ้นจากผงคลี พระเจาทรงระบายลมปราณเขา
ไปในผูช าย คือ ลมหายใจแหงชีวิตแลวเขาก็กลายเปนผูมีชีวิต
พระเจาทรงตัดสินใจวาไมเปนการดีที่อาดามจะอยูคนเดียว (ปฐมกาล 2.22) พระเจาทรง
ทําใหเขาหลับสนิทแลวซักซี่โครงซี่หนึ่งออกมาแลวสรางผูหญิงคนแรกที่ชื่อวา เอวา (หรืออีฟ)
อาดามเรียกชือ่ คูข องเขาวา หญิง (Woman) ซึ่งหมายถึงมนุษยที่เปนผูหญิงหรือตอเขากับผู
ชาย เพราะวาเธอถูกนําออกมาจากผูชาย นี่คือที่มาของคําวา หญิง
ถูกสรางตามพระฉายพระเจา
ในปฐมกาล 2.26 พระเจาตรัสวา พระองคจะสรางมนุษยตามพระฉายาของพระองค ขอ 27
แสดงหลักฐานวาพระเจาทรงสรางผูชายและผูหญิงตามพระฉายาของพระองค
“แลวพระเจาตรัสวา ใหเราสรางมนุษยตามฉายาตามอยางของเรา พระเจาจึงทรงสราง
มนุษยขนึ้ ตามพระฉายาของพระองค ตามพระฉายาของพระองค พระองคทรงสรางมนุษยขึ้นและไดทรง
สรางใหเปนชายและหญิง” (ปฐมกาล 1.26-27)
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ความรับผิดชอบประการแรกของมนุษย
พระเจาทรงบอกอาดามและเอวาให
- มีลูกดก (เกิดผลมาก)
- ทวีมากขึ้น
- มีอานาจเหนื
ํ
อแผนดิน
- ครอบครองเหนือสิ่งมีชีวิตทุกอยางบนโลก
เปนทีน่ า สนใจวา คําบัญชาประการแรกของพระเจาที่มีตอมนุษยชายและหญิง คือ เพื่อให
“มีลูกดก (เกิดผล)” สถาบันฮารสไทมนานาชาติ ซึ่งจัดทําหลักสูตรพิเศษนี้ไดดําเนินตามหัวขอของการ
เก็บเกียวฝายวิญญาณหรือการมีลูกดกทวี (เกิดผล) ตามวิชาในหลักสูตร
การเก็บเกีย่ วฝายวิญญาณเปนทัศนะในพระคัมภีรซึ่งเดินตามคําสั่งแรกเริ่ม จนมาถึงการ
เก็บเกีย่ วสุดทายทามกลางประชาชาติที่ถูกพยากรณในหนังสือวิวรณ
อาดามและเอวาจะตองเกิดผล (มีลูกดก) ใน 3 ดาน คือ ดานรางกาย จิตวิญญาณ และ
ความคิดจิตใจในขณะที่เขาทวีขึ้นเต็มแผนดิน มีอํานาจและครอบครองเหนือแผนดิน
ความสัมพันธของผูหญิงที่มีตอพระเจา
พระเจาทรงสรางผูหญิงขึ้นตามพระฉายาของพระองคและมีชีวิตนิรันดร(ปฐมกาล2.22-23)
มีความสัมพันธกบั พระเจาเปนพิเศษ เพราะวาพระเจาเปนพระวิญญาณ (ยอหน 4.24) ความสัมพันธนี้
จึงเปนความสัมพันธทางฝายวิญญาณ
พระคัมภีรบ นั ทึกวา พระเจาทรงมีความสัมพันธทางวิญญาณกับอาดามและเอวาและทรง
เพลิดเพลินในสามัคคีธรรมกับเขา (ปฐมกาล 3.8) ความสัมพันธนี้ขาดสะบั้นลงเนื่องจากการที่มนุษยสม
ลงในบาป แตพระเจาทรงหาแผนการที่จะนํามนุษยกลับคืนสูความสัมพันธทางวิญญาณกับพระผูสราง
อีกครัง้ หนึ่ง คุณจะเรียนมากขึ้นในบทตอไป
ความสัมพันธของผูหญิงที่มีตอผูชาย
ความสัมพันธระหวางผูหญิงกับผูชายเปนดังนี้
ความรัก
การปฏิบัติตนอยางสรางสรรคของผูหญิงเปนเรื่องของความรักเชนเดียวกับความสัมพันธ
แหงความรักทีพ่ ระคริสตมีตอคริสตจักรเปนความรักที่ลึกซึ้ง อดทนนาน และเปนเรื่องของวิญญาณ ไม
ใชความสัมพันธทางกามราคะซึ่งตั้งอยูบนเสนหหรือความงามภายนอก
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แมวา บทนีไ้ มใชการศึกษาถึงหัวขอเกี่ยวกับแบบในพระคัมภีร แตก็จําเปนจะตองกลาวถึง
เพือ่ เขาใจความสัมพันธดั้งเดิมของผูหญิงและผูชาย
เมือ่ เราพูดถึงแบบในพระคัมภีร เราหมายถึงวาเหตุการณบางอยางที่บันทึกในพระคัมภีร ไม
เพียงแตมคี วามสําคัญในตัวมันเองเทานั้น แตยังเปนตัวอยางของความจริงฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญกวา
เหตุการณนั้นๆ
คนหลายคนและเหตุการณหลายอยางในพันธสัญญาเดิมเปน “แบบ” ของความจริงฝาย
วิญญาณซึง่ มาเปดเผยในพันธสัญญาใหม การศึกษาถึง “แบบ” คือ การศึกษาชนิดหนึ่งซึ่งสถาบันฮารส
เวสไทมนานาชาติสอนในหลักสูตรชื่อ “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค”
กําเนิดของผูห ญิงเปนตัวอยางของ “แบบ” เหตุการณนั้นไมเพียงแตสําคัญในตัวเอง แตการ
สรางผูหญิงออกมาจากผูชายเปนแบบความสัมพันธพิเศษซึ่งจะคงอยูตอไปภายหลังระหวางพระคริสต
และคริสตจักร
ขณะทีอ่ าดามนอนหลับ สีขางของเขาเปดออกและผูหญิงถูกสรางขึ้น หลายศตวรรษตอมา
เมื่อพระเยซูคริสตทรงถูกแขวนบนไมกางเขนแทนความบาปของมนุษยทั้งมวลและโดยทางการนอน
หลับอันยิง่ ใหญ คือ การสิ้นพระชนมของพระองคนั้น คริสตจักรถูกสรางขึ้น สีขางของพระคริสตถูกแทง
ดวยหอกและมีโลหิตแหงการเสียสละไหลออกมาเพื่อไถคริสตจักรและมีนํ้าไหลออกเพื่อชําระคริสตจักร
ใหบริสุทธิ์สําหรับพระองค
“…..เหมือนอยางที่พระคริสตทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองคเองเพื่อคริสตจักร
เพือ่ จะไดทรงทําใหคริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชําระดวยนํ้าและพระวจนะ” (เอเฟซัส 5.25-26)
ความเปนเพื่อน
พระเจาตรัสวาไมเปนการดีสําหรับผูชายที่จะอยูคนเดียว พระเจาทรงตั้งใจใหมนุษยผูชาย
และผูหญิงเปนเพื่อนกัน
ความชวยเหลือกัน
พระเจาตรัสวาพระองคทรงสราง “คูอุปถัมภ” สําหรับผูชาย (ปฐมกาล 2.18) คําภาษาฮีบรู
ของคําวา “คูอุปถัมภ” (Azyer)ปรากฏ 40 ครั้งในพันธสัญญาเดิมและมักจะใชบอยๆ เมื่อพูดถึงพระเจา
ในแงทพี่ ระองคทรงเปน “คูอุปถัมภ” (ผูชวยเหลือ)ประชากรของพระองค
คํานีไ้ มไดหมายถึงการอยูใตอํานาจ เชนเดียวกับที่พระเจาไมไดอยูใตอํานาจของมนุษย
และยิ่งกวานั้นยังใหภาพของความสัมพันธแหงการใหความรักและหวงใยเอาใจใสในการชวยเหลือ
เหมือนกับที่พระเจามีตอมนุษย
ความผูกพัน
ปฐมกาล 2.18 พูดถึงความสัมพันธแหงความผูกพันระหวางชายและหญิง ชายจะตอง
ละทิ้งบิดาและมารดา : ความผูกพันทางความคิด
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ผูกพันกับภรรยา
: ความผูกพันทางอารมณ
เปนเนื้อเดียวกัน
:
ความผูกพันทางรางกาย
ความรัก ความเปนเพื่อน ความผูกพันและความสัมพันธแหงการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เปนคุณสมบัตขิ องเอกภาพซึ่งพระเจาทรงออกแบบมาเพื่อใหดํารงอยูระหวางหญิงและชาย

สรุป
แผนภูมติ อไปนี้สรุปความจริงที่สําคัญบางประการซึ่งไดสอนมาในบทนี้
พระเจา พระผูสราง

ความสัมพันธ :
ทางฝายวิญญาณ
รางกาย (ตามพระฉายาของพระเจา)
ชาย

หญิง

ความสัมพันธ :
ความรัก
ความเปนเพื่อน
ความชวยเหลือ
ความผูกพัน
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
เพิม่ พูนความรูข องคุณเกี่ยวกับกําเนิดของสิ่งตางๆ จงอานปฐมกาลบทที่ 1 และ2 ศึกษา
ขอพระคัมภีรอางอิงแตละขอและสรุปขอความเกี่ยวกับการทรงสรางในแผนภูมิขางลาง
การสรุปใน
บรรทัดแรกใหไวเพื่อเปนตัวอยาง
อางอิง
อพยพ 20.11

สรุป
พระเจาทรงสรางโลกภายใน 6 วัน ทรงพักในวันที่เจ็ดและเรียกวันนี้วา
วันสะบาโต

เนหะมีห 9.6
โยบ 12.9
โยบ 26.7
โยบ 38.4-7
สดุดี 24.2
สดุดี 33.6
สดุดี 95.5
สดุดี 102.25
สดุดี 104.5
อิสยาห 40.28
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อิสยาห 45.12
อิสยาห 48.13
กิจการ 4.24
กิจการ 7.50
กิจการ 14.15
ฮีบรู 11.3
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ชื่อ …………………………………….

สตรี: แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

บททดสอบตนเอง บทที่ 1
1. จงใหขอ พระคัมภีรอางอิงซึ่งอธิบายถึงการทรงสรางผูหญิง
………………………………………………………………………………………………………
2. จงตรวจสอบดูรายการขางลางซึ่ง ไมใช เปาหมายดั้งเดิมที่พระเจามีตอชายและหญิง
……………..ทวีขึ้น
……………..มีลูกดก
……………..มีอานาจเหนื
ํ
อแผนดิน
……………..จัดระบบบริหารเมืองและชุมชน
……………..ครอบครองเหนือสรรพสิ่งที่มีชีวิต
……………..อยูเต็มแผนดิน
3. จงตรวจสอบคําตอบที่ถูกเพียงหนึ่งคําตอบ ความสัมพันธระหวางหญิงและพระเจา คือ
…………….ทางรางกายเทานั้นตามที่เราถูกสรางตามพระฉายา
…………….ไมเพียงแตทางรางกายเทานั้นแตเปนความสัมพันธฝายวิญญาณ
…………….เปนไปไมไดเพราะมนุษยลมลงในความบาป
4. จงบอกความสัมพันธสําคัญ 4 ประการที่ควรมีระหวางชายและหญิง จงใหขอพระคัมภีรอางอิงที่
เหมาะสมสําหรับความสัมพันธแตละอยาง
ความสัมพันธ
ขออางอิง
……………………………………………
………………………………………………….
……………………………………………
………………………………………………….
……………………………………………
………………………………………………….
……………………………………………
………………………………………………….
5. จงตรวจสอบขอความที่ถูกตองเกี่ยวกับคําวา “อุปถัมภ” ตามที่ใชกับผูหญิงในดานความสัมพันธที่มี
ตอชายในปฐมกาล 2
………….หมายถึงผูหญิงเปนเหมือนผูที่คอยรับใชผูชาย
………….อยางเดียวกับที่พระเจาทรงเปนผูอุปถัมภ (ผูชวยเหลือ) ตอประชากรของพระองค
………….ไมใชขอ ความฝายวิญญาณซึ่งใชสําหรับความสัมพันธระหวางชายและหญิง
6. จงเขียนขอความจากพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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สตรี: แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คําตอบบททดสอบ บทที่ 1
1.
2.
3.
4.

ขอพระคัมภีรอางอิงที่สําคัญคือ ปฐมกาล 2.18 และ 21.24 คุณอาจใช ปฐมกาล 1.27 ก็ได
จัดระบบบริหารเมืองและชุมชน ปฐมกาล 1.28 และหนา 4
ไมใชทางรางกายอยางเดียว แตเปนความสัมพันธฝายวิญญาณดวย หนา 4
ความสัมพันธ
ขออางอิง
ความรัก
เอเฟซัส 5.25-26
ความเปนเพื่อน
ปฐมกาล 2.18
คูอุปถัมภ
ปฐมกาล 2.18
ความผูกพัน
ปฐมกาล 2.24
5. ควรเปนอยางเดียวกับที่พระเจาทรงเปนผูอุปถัมภ (ชวยเหลือ) ตอประชากรของพระองค
6. “พระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นตามพระฉายาของพระองค ตามพระฉายาของพระเจานั้น พระเจาทรง
สรางมนุษยขึ้นและไดทรงสรางใหเปนชายและหญิง”
(ปฐมกาล 2.27)
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