บทที่ 6
สัมพันธภาพของพระเยซูที่มีตอผูหญิง
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทเรียนนี้ ทานสามารถที่จะ
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- พูดถึงการพบปะผูหญิงครั้งสําคัญๆ ของพระเยซูระหวางที่ทรงรับใชภาระกิจของ
พระบิดาในโลกมนุษย
- รูถ งึ ความสัมพันธของคุณเองกับพระเยซูซึ่งมีรากฐานอยูในการทําตามนํ้าพระทัย
ของพระบิดาดวย
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ดวยวาผูใดจะกระทําตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตยในสวรรค
เปนพีน่ องชายหญิงและมารดาของเรา”
มัทธิว 12:50

ผูน ั้นแหละ

คํานํา
ในบทนีท้ า นจะไดศึกษาถึงสัมพันธภาพทั่วไปของพระเยซูที่มีตอผูหญิง
ในบทตอไป ทานจะไดรับรูมากขึ้นถึงภูมิหลังทั่วไปในบทนี้ เพือ่ ศึกษาถึงสิ่งที่พระเยซู
ทรง เกีย่ วของกับผูหญิงทุกเหตุการณ
บุคคลิกภาพของพระเจานั้น มีการผสมกันทั้งความเปนพอและเปนแม พระคัมภีรเดิม
บงบอกสภาพความเปนแมเมื่อเมื่ออิสยาหบันทึกพระวจนะของพระเจา:
“ผูห ญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไมเมตตาบุตรจากครรภของนางไดหรือ
แมวาคนเหลานี้ยังลืมได กระนัน้ เราก็จะไมลืมเจา”
อิสยาห 49:15
“ดัง่ ผูที่มารดาของตนเลาโลม เราจะเลาโลมเจาเชนนั้น และเจาจะรับการเลาโลมใน
เยรูซาเล็ม” อิสยาห 66:13
“โอ เยรูซาเล็มๆ…เราใครจะรวบรวมลูกของเจาไวเนืองๆ เหมือนแมไกกกลูกอยูใตปก
ของมัน”มัทธิว 23:37
คําสอนของพระเยซู “ไมมีเพศ” เพราะไมมีแหงใดเลยที่พระองคทรงสอนใหปฏิบัติแก ผู
หญิงลวนๆ
แตมอี ยูส องสามแหงที่พระองคทรงสอนแกสาวกซึ่งหมายถึงขอปฏิบัติแกผูชายเทานั้น
ดังตัวอยาง มัทธิว 5:28 และ 32, 23:8
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ผูหญิงกับการสรางสาวก
พระคริสตทรงรวมผูหญิงไวในคําสอนของพระองค ในมาระโก 7:10-11 พระองคตรัส
เรือ่ งการใหเกียรติบิดามารดา และทรงยํ้าคําวา “พอ” กับ “แม” ถึงสีค่ รั้งปรากฎในขอพระคัมภีรสองตอน
แมมคี ากรี
ํ กคําเดียวที่ใชแทนความหมายพอแมซึ่งพระองคนาจะใช แตเห็นไดชัดวาพระองคตองการเนน
ยําว
้ า ทัง้ แมและพอควรแกการไดรับเกียรติเทาเทียมกัน
เมือ่ พระเยซูพูดถึงการสรางสาวก พระองคนบั ผูหญิงไวในฐานะสมาชิกซึ่งเปนที่รักใคร
ของครอบครัว:
“ทานทัง้ หลายคิดวาเรามาเพื่อจะไดเกิดสันติภาพในโลกหรือ เราบอกทานวา มิใช แต
จะใหแตกแยกกันตางหาก…..พอจะแตกแยกจากลูกชาย และลูกชายจะแตกแยกจากพอ แมจากลูกสาว
และลูกสาวจากแม แมผัวจากลูกสะใภ และลูกสะใภจากแมผัว”
ลูกา 12:51, 53
ยังมีขอ พระคัมภีรอีกตอนหนึ่งเกี่ยวกับการสรางสาวกซึ่งรวมขออางอิงถึงผูหญิงไวดวย:
“ผูใ ดไดสละบานหรือพี่นองชายหญิง หรือบิดามารดา หรือลูก หรือไรนาเพราะเห็นแก
เราและขาวประเสริฐของเรา ผูน นั้ จะไดรับตอบแทนรอยเทาคือ บาน พีน่ อ งชายหญิง มารดาและลูก”
มาระโก 10:29-30
อีกโอกาสหนึ่ง เมือ่ พระเยซูกําลังตรัสกับฝูงชน มารดาและพวกนองชายของพระองค
พากันมาหาพระองค เมือ่ มีผทู ลู พระองคถึงเรื่องญาติของพระองคมาตามหาพระองค พระองคตรัสวา:
“ใครเปนมารดาของเรา ใครเปนพี่นองของเรา พระองคทรงชี้ไปทางพวกสาวกและตรัส
วา นีเ่ ปนมารดาและพี่นองของเรา ดวยวาผูใ ดจะกระทําตามพระทัยพระบิดาของผูทรงสถิตยในสวรรค ผู
นัน้ แหละเปนพี่นองชายหญิงและมารดาของเรา” มัทธิว 12:48-50, มาระโก 3:33-35
พระคัมภีรน เี้ สนอความจริงที่สําคัญตอความสัมพันธของทานกับพระเยซู สัมพันธภาพ
ของทานไมจําเปนตองมีพื้นฐานวาเปนหญิงหรือเปนชาย หนุมหรือแก แตงงานแลวหรือเปนโสด สัม
พันธภาพของทานตองตั้งอยูบนนํ้าพระทัยของพระเจา สวนหนึ่งของ “การกระทําตามนํ้าพระทัย
พระเจา” ก็คือ การตอนรับพระเยซูคริสตไวในฐานะเปนพระผูชวยใหรอดเปนการสวนตัว ดังที่
พระเจา……..
“……….ไมทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้ง
ปวงกลับใจเสียใหม” 2 เปโตร 3:9

การปกปองผูหญิง
มีอยูส องโอกาสดวยกันที่พระเยซูทรงปกปองผูหญิง เมือ่ ผูห ญิงบางคนนําเด็กๆมาหา
พระเยซูเพื่อใหอวยพระพร เหลาสาวกหามปราบไว แตพระเยซูทรงกลาววา
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“จงยอมใหเด็กเล็กๆเขามาหาเรา อยาหามเขาเลย เพราะวาแผนดินของพระเจาเปน
ของคนเชนเด็กอยางนั้น” มาระโก 10:14
เมือ่ มารียแ หงเบธานีรินนํ้าหอมราคาแพงลงบนพระเยซู พวกสาวกหาวาเปนการสิ้นเปลือง
พระเยซูตรัสวา การกระทําของเธอจะถูกกลาวขานเลากันตอๆไมรูจบ เปนอนุสรณวาขาวประเสริฐจะได
ถูกสงออกไปเทศนาสั่งสอนเพราะวา
เธอเปนผูท ี่เขาใจถึงแผนการแหงการสิ้นพระชนมของพระองคและ
การฝงพระศพและไดรวมชโลมพระองคไวเปนการเตรียมเฉลิมฉลองแดพระองค
ผูห ญิงในการรวมรับใชกับพระคริสต
พระคริสตไมไดเรียกผูหญิงใหรวมอยูในบรรดาสาวกทั้งสิบสองคนซึ่งพระองคไดเลือกไว
ตัง้ แตเริ่มตนการปฏิบัติภาระกิจของพระองคแกประชาชน การทีจ่ ะเลือกผูหญิงใหเขารวมอยูในสัมพันธ
ภาพใกลชดิ ตามธรรมชาติเชนนั้นอาจถูกพิจารณาวาไมเหมาะสมดวยประการทั้งปวง
มีบางคนเชื่อวาเปนเพราะพระคริสตไมไดทรงเลือกผูหญิงเลยในบรรดาสาวกทั้งสิบสอง
คนนับแตแรกเริ่ม ดังนัน้ ก็ไมควรใหผูหญิงเปนผูนําคริสตจักร แตพระองคก็มิไดเลือกคนตางดาว* แม
กระนั้นขาวประเสริฐยังไดแผขยายออกไปยังชนตางชาติและเราก็มีผูนําฝายวิญญาณหลายคนที่เปนผูมี
บทบาทยิ่งใหญและเปนคนตางชาติ พระองคกไ็ มไดทรงกระทําสิ่งใดในทางที่คลายคลึงกับที่คริสตจักร
สวนใหญปฏิบัติกันทุกวันนี้ โดยมีศษิ ยาภิบาลหนึ่งทานไดรับการอบรมในโรงเรียนพระคริสตธรรม มี
ชั้นสอนรวี มีปายติดขาวสารของคริสตจักรเปนตน แมกระนัน้ เราทั้งหลายก็มีอิสระในการใชสิ่งเหลานี้
ในการดําเนินการในคริสตจักรของเรา
พระคัมภีรไดเอยถึงผูหญิงบางคนซึ่งไดเปนผูรวมเดินทางไปรับใชในการประกาศขาว
ประเสริฐรวมกับพระเยซู:
“ตอมาพระองคก็เสด็จไปตามบานตามเมือง ทรงประกาศขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของ
พระเจา สาวกสิบสองคนนั้นก็อยูกับพระองค
พรอมกับผูห ญิงบางคนที่มีผีรายออกจากนางและที่หายโรคตาง ๆ คือ มารีย ทีเ่ รียกวา
ชาว มักดาลาที่พระองคไดทรงขับผีออกจากนางเจ็ดผี
และโยอันนาภรรยาของคูซา ตนเรือนของเฮโรดและสูสันนาและผูหญิงอื่นๆหลายคนที่
เคยปรนนิบัติพระองคและสาวกดวยปจจัยของเขา”
ลูกา 8:1-3

อัธยาศัยของพระคริสต
พระคริสตทรงมีอัธยาศัยสุภาพออนโยนตอผูหญิงเสมอ พระองคไมเคยตรัสในเชิงดูถูก
เหยียดหยามหรือตรัสอยางเกรี้ยวกราดตอผูใดเลย
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เมือ่ พระกุมารเยซูมีอายุไดสิบสองขวบ บิดามารดาไดพาไปกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาล
ปสกา ในตอนเย็นของการเดินทางกลับวันแรก บิดามารดาหาพระองคในกองคาราวานไมพบ ดังนั้นทาน
ทัง้ สองจึงกลับไปยังเยรูซาเล็มในที่สุดทานก็พบพระองคอยูทามกลางพวกธรรมาจารยชั้นผูนําในพระวิหาร
เมือ่ มารดาของพระองคตอวาพระองค
คําตอบของพระกุมารที่ใหแกมารดาก็เปนคํา
อธิบายงาย ๆ และพระองคเสด็จกลับบานกับบิดามารดาและเชื่อฟงทาน (ลูกา 2)
อีกโอกาสหนึง่ ซึ่งพระเยซูกลาวไวและดูเหมือนจะขาดความออนโยน ก็คือ ทีง่ านแตงาน
ในคานา เมือ่ เจาภาพไมมีเหลาองุนรับรองแขกอีก มารดาของพระองคไดบอกใหพระองคทราบและคํา
ตอบของพระองคคือ:
“พระเยซูตรัสกับนางวา“หญิงเอยใหเปนธุระของขาพเจาเถิด เวลาของขาพเจายังไมมา
ถึง” ยอหน 2:4
ทีต่ อบดังนี้มิไดหมายความวา พระองคไมนับถือคําแนะนําเรื่องที่จะใหพระองคกระทํา
บางสิง่ เพื่อจะเปนการแกปญหา คําวา “หญิงเอย” มิใชคําที่ขาดความเคารพ ในเวลาที่เหมาะสม พระเยซู
ก็ไดกระทําตามที่นางมารียปรารถนาและการอัศจรรยก็เกิดขึ้นคือ นําธรรมดาเปลี
้
่ยนเปนเหลาองุน
นางมารียเองก็มิไดแสดงวาคําตอบของพระองคเปนการปฏิเสธ เพราะเธอกลาวแกคนใช
วา
“มารดาของพระองคจึงบอกพวกคนใชวา “จงกระทําตามที่ทานสั่งเจาเถิด” ยอหน 2:5
เมื่อมารดาของยากอบและยอหนมาหาพระเยซูดวยคําขอรองที่เห็นแกตัววาขอใหบุตร
ชายของนางไดที่นั่งขางซายและขางขวาในราชอาณาจักรแหงแผนดินสวรรค พระองคมิไดตําหนินาง แต
พระองคตอบวา:
“ทีท่ า นขอนัน้ ทานไมเขาใจ…แตซึ่งจะนั่งขางขวาและขางซายของเรานั้น ไมใชพนักงาน
ของเราที่จะจัดให แตพระบิดาของเราไดทรงเตรียมไวสําหรับผูใดก็จะใหแกผูนั้น”
มัทธิว 20:20-23
มีเหตุการณหนึง่ ซึง่ กลาวถึงผูหญิงตางชาติที่มาขอรองพระองคใหรักษาบุตรสาวนั้น ไมมี
สิง่ ใดสะทอนถึงความไมสุภาพของพระองค เพราะคําวา “สุนัข” นัน้ ถูกใชหมายถึงคนตางชาติอยางปกติ
ธรรมดาทั่วๆ ไป ขอแลกเปลีย่ นของผูหญิงคนนี้จบลงดวยคํายกยองของพระเยซูที่มีตอเธออยางสูงสุดวา
“หญิงเอยความเชื่อ ของเจายิ่งใหญจริงๆ ” จงอานเรื่องนี้ในมัทธิว 15:21-28
มีอยูส ามเหตุการณที่บันทึกไวในพระคัมภีรเรื่องพระเยซูทรงจัดการเรื่องผิดประเวณี จงดู
หัวขอตอไปนี้และอานจากพระคัมภีรของทาน:
ยอหน 8:2-11: ผูห ญิงที่ถูกจับไดในการลวงประเวณี
ลูกา 7:38-39: ผูห ญิงชั่วลางเทาพระเยซู
ยอหน 4:5-30: ผูห ญิงที่บอนํ้า
ในแตละกรณี พระเยซูทรงแสดงอัธยาศัยดวยทาทีที่ออนโยน ประกอบดวยความรักและ
การใหอภัย
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การสนทนากับผูหญิงชาวสะมาเรียที่บอนํ้านั้นนาสนใจมากในเรื่องของสัมพันธภาพของ
พระเยซูกับผูหญิง ชาวสะมาเรียนัน้ เปนศัตรูของพวกยิวและรูกันดีวาไรการศึกษาและเปนที่นารังเกียจ ยิ่ง
ไปกวานัน้ ผูหญิงคนนี้ยังเปนคนที่ผิดประเวณีอีกดวย
แตพระเยซูทรงเลือกผูหญิงเชนนี้ คนตางชาติและคนบาป เลือกไวใหเปนบุคคลแรก(เทา
ที่ พระคัมภีรไดบันทึกไว) ซึง่ พระองคทรงเปดเผยพระองคเองวา พระองค คือ พระมาซีฮา พระองค
พิจารณาแลวเห็นวาเธอผูนี้สามารถที่จะรับรูความเปนจริงอันยิ่งใหญทางฝายวิญญาณได
ผูห ญิงสะมาเรียที่บอนํ้านั้นไดกลายเปนผูประกาศขาวประเสริฐอยางทันทีทันใด ขณะที่
เธอวิง่ ไปในเมืองและไปนําผูคนมาหาพระคริสต ผลลัพธก็คือ……………….
“……….เขาจึงทูลเชิญพระองคใหประทับอยูกับเขา และพระองคก็ประทับที่นั่นสองวัน
และคนอืน่ ๆเปนจํานวนมากไดวางใจเพราะพระดํารัสของพระองค” ยอหน 4:40-41
ระหวางการไปเยี่ยมบานของมารียและมารธา
มารธารูสึกเสียใจเพราะเรื่องจุกจิกใน
ความไมพรอมของครัวเรือน เธอบนวาเปนเพราะมารียไมชวยทําอะไรเลยแตนั่งอยูแทบเทาของพระเยซู
แทนการตําหนิเธอ พระเยซูตอบวา
“มารธา มารธาเฮย เธอกระวนกระจายและรอนใจดวยหลายสิ่งนัก สิง่ ซึง่ ตองการนั้นมีสิ่ง
เดียว แต…..มารียไดเลือกเอาสิ่งดีนั้น ซึง่ ใครจะชิงเอาไปจากเธอไมได”
ลูกา 10:41-42
เมือ่ หญิงมายผูยากจนใสเหรียญทองแดงสองอันลงในตูเก็บเงินถวาย พระเยซูทรงยก
ยองการถวายเล็กนอยนั้นอยางสุภาพตอหนาสาวก พระองคตรัสวา:
“หญิงมายจนคนนีไ้ ดใสไวในตูเงินถวายมากกวาคนทั้งปวงที่ใสไวในนั้น เพราะวาคนทั้ง
ปวงนัน้ ไดเอาเงินเหลือใชของเขามาใสไว แตผูหญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังไดเอาเงินที่มีอยูสําหรับเลี้ยงชีวิตของ
ตนมาใสจนหมด”
มาระโก 12:43-44
เรื่องขาวประเสริฐนั้น พระเยซูระลึกถึงผูหญิงในฐานะผูมีคาควรแกการติดตอดวย เปนผู
มีความสามารถในการรับรูถึงความจริงฝายวิญญาณอันลึกซึ้ง เปนผูที่แสดงออกถึงความเชื่ออันยิ่งใหญ
และวางมาตรฐานของการใหอยางเสียสละหมดหัวใจ

ความสงสารที่มีตอผูหญิง
ลักษณะนิสัยพิเศษอันหนึ่งของพระเยซูคือ ทาทีของพระองคที่มีตอผูหญิงนั้นเต็มไปดวย
ความสงสาร
เมือ่ พระองคทรงเรียกบุตรของแมมายที่นาอินใหเปนขึ้นจากตายนั้น พระองคทรงกระทํา
เนือ่ งดวยมีความสงสารนางเปนสิ่งแรก:
“และเมื่อพระองคไดทรงเห็นมารดานั้น พระองคทรงเมตตากรุณาเขาและตรัสวา อยา
รองไห” ลูกา 7:13
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เนื่องดวยความสงสารของพระองคที่มีตอผูหญิงมายซึ่งปลุกเราพระพิโรธของพระองคที่
ทรงตอตานบุคคลผูแสรงอธิษฐานในที่สาธารณะแตแลวลับหลังก็ยึดบานเรือนของหญิงมาย
“จงระวังพวกธรรมาจารยใหดี…เขามักริบเอาเรือนของหญิงมายและแสรงอธิษฐานเสีย
ยืดยาว”
ลูกา 20:46-47
เมือ่ พระองคทรงเลี้ยงอาหารคนเปนอันมากซึ่งรวมทั้งผูหญิงดวย เปนเพราะความสงสาร
ทีม่ ีตอพวกเขา จงอานเรื่องราวรายละเอียดจาก มาระโก 6 (ขอ 34) และมาระโก 8 (ขอ 2)
เมือ่ พระเยซูตรัสถึงเหตุการณขางหนาเรื่องกรุงเยรูซาเล็มพินาศนั้น พระองคทรงเพิ่ม
ความสงสารไวในคําเตือนวา:
“อนิจจา นาสงสารหญิงที่มีครรภหรือมีลูกออนกินนมอยู จงอธิษฐานขอเพื่อเหตุการณ
เหลานี้จะไมเกิดขึ้นในฤดูหนาว” มาระโก 13:17-18
ขณะที่พระเยซูทรงพระราชดํ าเนินบนหนทางที่ไปสูโกละโกธาและทรงแบกกางเขนอยู
ดวยนัน้ มีผูหญิงหลายคนรวมอยูในฝูงชนรอบๆ พวกทหารและนักโทษ ผูห ญิงเหลานั้นตางก็กําลังครํ่า
ครวญถึงพระองค พระองคทรงหวงใยเธอเหลานั้นยิ่งกวาพระองคเอง พระองคทรงตรัสวา:
“ธิดาเยรูซาเล็มเอย อยารองใหสงสารเราเลย แตจงรองไหสงสารตนเอง และสงสาร
ลูกทัง้ หลายของตนเถิด
ดูเถิดจะมีเวลาหนึ่งที่เขาทั้งหลายจะวา
ผูห ญิงเหลานั้นที่เปนหมันและครรภที่มิได
ปฏิสนธิ์และหัวนมที่มิไดใหดูดเลย ก็เปนสุข”
ลูกา 23:28-29
ตราบจนสิ้ น พระราชภาระกิ จสุ ดทา ยที่ พ ระองคท รงเขามาปรนนิบัติพระบิดาในโลก
มนุษย แมในทามกลางความทุกขทรมานของพระองค กระนัน้ ความสงสารและความหวงใยในบรรดา
ผูห ญิงของพระองคมิไดลดนอยถอยลงแตประการใดเลย
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ชื่อ ……………………………………………

สตรี – แงมุมบทบาทในพระคัมภีร

บททดสอบดวยตนเอง บทที่ 6
1. สัมพันธภาพของทานกับพระเยซูมีรากฐานอยูบน
2. เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา:

3. จงอานชื่อจากรายการแรก แลวเลือกประโยคจากรายการที่สองซึ่งบอกถึงสิ่งที่พระเยซูตรัสแกบุคคล
หรือกลุม ใสหมายเลขของประโยคลงขางหนาชื่อที่ถูกตอง
ผูห ญิงหลายคนกับเด็กๆ
นางมารียมารดาของพระเยซู
ผูห ญิงผิดประเวณีซึ่งกําลังลางเทา

1. สิง่ นีจ้ ะถูกกลาวขานกันเปนอนุสรณแดเธอ
2. พระเยซูบอกเธอวาพระองคคือ พระมาซีฮา
3. “จงยอมใหเด็กเล็ก ๆ เหลานี้เขามาหาเรา
เถิด

พระองค
ผูห ญิงตางชาติผูขอรองใหพระองค
รักษาบุตรสาว
มารธา
แมมายผูยากจน
ผูหญิงที่บอนํ้า
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4. พระเยซูยกยองการถวายของเธอ
5. “มารียไดเลือกเอาสิ่งที่ดีกวา”
6. “ความเชื่อของเจายิ่งใหญมาก”
7. “หญิงเอย ใหเปนธุระของขาพเจาเถิด”

สําหรับศึกษาตอไปดวยตนเอง
เพือ่ การศึกษาตอไปถึงสัมพันธภาพของพระเยซูที่มีตอผูหญิง จงศึกษาถึงขอบันทึกเรื่อง
คําสนทนาของพระองคที่มีตอเธอทั้งหลาย
มัทธิว

มาระโก

มารดาของพระองค:
วัยเด็ก
ทีค่ านา
ทีไ่ มกางเขน

บุตรชายของหญิงมาย

ยอหน

2:41-50
2:1-11
19.25-27

มารธา:
การปรนนิบัติ
การเรียกลาซารัส
มารียแหงเบธานี
มารียแหงมักดาลา
ผูห ญิงชาวสะมาเรียๆ
ผูห ญิงลวงประเวณี
คนบาป
บุตรสาวของผูหญิง
ชาวฟนีเชียน
บุตรสาวของไยรัส
และ
ผูห ญิงซึ่งตกโลหิต
แมยายของเปโตร

ลูกา

10:38-42
11:1-44
26:6-13
28:9-10

14:3-9
8:2

7:36-50
15:22-28

7:24-30

9:20-25

5:25-42

8:43-56

8:14-15

1:30-31

4:38-39

7:11-15

62

12:1-9
14:14-18
4:1-42
8:1-11

ผูหญิงที่มีผีเขาสิง

13:11-13

เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง
พระเยซูใหความเห็นไวหลายประการถึงเรื่องพิเศษที่นาสนใจแกผูหญิง ตัวอยางเชน
เรือ่ งการแตงงาน การหยาราง และลูก
เพือ่ เพิม่ เติมความรูของคุณเกี่ยวกับการปรนนิบัติของพระองคที่มีตอผูหญิง จงคนควา
พระวจนะของพระเยซูในเรื่องตอไปนี้
การแตงงาน:
มัทธิว
19:4-6, 22:30
มาระโก 10:6-9, 12:25
ลูกา
20:34-35
ลูก:
มัทธิว
9:14, 18:3-5, 6, 10, 14, 21:16
มาระโก 9:37, 42, 10:14-15
ลูกา
9:48, 18:17
การหยาราง/การผิดประเวณี
มัทธิว 5.27-28, 31-32, 15.19, 19.8-9, 11-12, 17-18
มาระโก 7.21-22, 10.3-5, 11-12, 19
ลูกา
16.18, 18.20
การเอาใจใสและคํานึงถึงผูหญิง
มัทธิว 5:28, 9:20, 22, 11:11, 13:33, 14:21, 15:38, 19:8, 22, 24:41, 26, 27:55, 28:5
มาระโก 5, 7, 10:12, 12:22, 14:3, 15:40, 41
ลูกา
1:28, 42, 4:26-27, 7:8, 8:2, 43, 47, 10:38, 11:27, 13:11, 12, 16, 21, 15:8,
17:27, 35, 20:32, 22:57, 23:27, 49, 55, 24:10, 22, 24
ยอหน 2:4, 4:7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 39, 42, 8:3, 4, 9, 10, 16:21,
19:26, 20:13, 15
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สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คําตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 6
1. การทีท่ า นปฏิบัติตามนํ้าพระทัยของพระบิดาหรือไม
หนา 56
2. ผูใ ดก็ตามซึ่งไดกระทําตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตยในสวรรค ผูน นั้ แหละเปนพี่นอง
ชายหญิงและมารดาของเรา มัทธิว 12.50
3. 3 หนา 56
7 หนา 57
1 หนา 58
6 หนา 58
5 หนา 59
4 หนา 59
2 หนา 58
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