บทที่ 10
ผูหญิงในหนังสือจดหมายฝาก : ฐานะในคริสตจักร
วัตถุประสงค
เมือ่ ศึกษาจบบทเรียนนี้แลว ทานสามารถที่จะ
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- อธิบายขอความที่เขียนโดยเปาโลซึ่งเกี่ยวของกับผูหญิงได
- สรุปตําแหนงหนาที่ของผูหญิงในคริสตจักรยุคแรกตามที่สอนไวในหนังสือ
จดหมายฝาก

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“จะไมเปนยิวหรือกรีก จะไมเปนทาสหรือไทย จะไมเปนชายหรือหญิง เพราะวาทาน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต”
กาลาเทีย 3:28

คํานํา
ในบทที่แลวไดกลาวถึงผูหญิงกับการรับใชที่เฉพาะเจาะจงในหนังสือจดหมายฝาก
บทนี้เราจะไดศึกษาถึงฐานะโดยทั่วไปในคริสตจักรของผูหญิงตามที่ไดเปดเผยไวในหนังสือประเภท
จดหมายฝากกลุมเดียวกัน
คําสอนบางประการซึ่งเปาโลกลาวถึงผูหญิงนั้นยากแกการเขาใจ แมแตเปโตรยังเคย
เอยถึงความยากลําบากในการตีความตามที่เปาโลแบงปนจากการที่ทานไดรับแรงบันดาลใจจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
“ในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ไดกลาวถึงเหตุการณเหลานี้ไวแลว ในจดหมายเหลานั้น
มีบางขอที่เขาใจยาก ซึง่ คนทัง้ หลายที่รูเทาไมถึงการ และมีใจไมแนนอนมั่นคงไดบิดเบือนขอความเสีย
เหมือนอยางที่เขาไดบิดเบือนขออื่นๆ ในพระคัมภีร อันเปนเหตุใหตนเองพินาศ”
2 เปโตร 3:16
เปโตรบงชี้วา มีบางสิง่ บางอยางยากแกการเขาใจ แตนนั่ ก็มีแตคนที่ขาดการเรียนรูและ
คนทีม่ จี ติ ใจไมแนนอนมั่นคงเทานั้นที่จะถกปญหาในขอนี้ การตีความใหตรงกับความพอใจของตนเชน
นั้นคือ เหตุแหงความหายนะของตนเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การโตแยงกันในเรื่องเชนนั้นมิไดชวย
ใครสักคนและยังทําความเสียหายใหแกผูที่โตเถียงกันดวย
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โปรดทําความเขาใจเสียกอนวา เปนสิง่ สําคัญเมื่อคุณศึกษาคําสอนของเปาโลเกี่ยวกับ
เรื่องผูหญิง ผูว พิ ากษวจิ ารณหลายทานไดตีความคําสอนเหลานี้ไปในหลายๆทาง สิ่งสําคัญก็คือ จงจํา
ไววา เมือ่ มีการตีความเปนหลายแบบ การถกเถียงโตคารมก็ไมควรเกิดขึ้นในระหวางผูเชื่อดวยกัน
ถาปรากฎวาการตีความในหนังสือคูมือการศึกษาฉบับนี้แตกตางจากการตีความสวน
ตัวของคุณเองหรือของนิกายของคุณ กรุณาตระหนักถึงความจริงวา นัน่ มิใชการจงใจที่จะเปนสาเหตุให
มีการแบงแยกหรือการแตกแยกกัน ถาคุณมีความรูสึกมั่นใจสวนตัวในบางเรื่องแลวละก็ คุณจําเปนตอง
ถือตามคํากลาวของเปาโลที่วา “เพือ่ เห็นแกความสํานึกชอบ” ตามที่เปาโลกลาวไว
เปนสิ่งสําคัญที่จะตองระลึกเสมอวา คําสอนทัง้ หมดในจดหมายฝากของเปาโลก็เชน
เดียวกับจดหมายฝากอื่นๆ ไดเขียนขึน้ ดวยเนื้อหาสาระตามความเปนจริงซึ่งดําเนินอยูในคริสตจักรซึ่ง
ผูห ญิงกระตือรือลนในดานการรับใชจริงๆ เราไดศกึ ษาไปแลวถึงความเกี่ยวของของผูหญิงในบทเรียน
กอนหนานีซ้ งึ่ มีพนื้ ฐานจากหนังสือกิจการของอัครทูตและกลุมจดหมายฝาก จะเห็นไดวาไมมีขอความ
ใดเลยในจดหมายฝากตางๆ ทีจ่ ะหวงหามมิใหผูหญิงเขาไปเกี่ยวของกับพลังการรับใชที่ตองเคลื่อนไป
ไมหยุดยั้งของคริสเตียน เชนเดียวกับที่ผูหญิงในคริสตจักรยุคแรกไดเขาไปมีสวนรวมแลว

การสอนและการเทศนา
หนึง่ ในบรรดาขอความยาก ๆ ในหนังสือจดหมายฝากซึ่งมีผลตอบทบาทของผูหญิงใน
คริสตจักรดังปรากฎใน 1 โครินธ:
“เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย แตทรงเปนพระเจาแหงสันติสุข
จงใหพวกผูหญิงนิ่งเสียในที่ประชุม เพราะเขาไมไดรับอนุญาตใหพูด แตใหเขาอยูใต
บังคับบัญชา เหมือนที่ธรรมบัญญัติสั่งไวนั้น
ถาเขาอยากรูสิ่งใด ก็ใหเขาถามสามีที่บาน เพราะวาการที่ผูหญิงจะพูดในที่ประชุมนั้น
ก็เปนสิ่งที่นาอาย” 1 โครินธ 14.33-35
ขอความนี้กลายเปนขอหามที่ถูกใชอยูบอยๆ
มิใหผหู ญิงทําการสอนหรือเทศนาใน
คริสตจักร
เปาโลมิไดหมายความวาใหผูหญิงทั้งหมดเงียบกันทุกคนโดยสิ้นเชิง เพราะวาในบท
เรียนกอนหนานี้นั้น ทานไดบอกรายละเอียดมากมายหลายประการเกี่ยวกับวิธีใหผูหญิงควรคลุมศีรษะ
เมือ่ เธออธิษฐานและเผยพระวจนะ (เราจะกลาวถึงขอความนี้ภายหลังในบทเรียนนี้) ทําไมเปาโลจึงตอง
เสียเวลาพูดถึงเรื่องนี้ถาผูหญิงจะตองไมพูดอะไรเลยในคริสตจักร
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ในการศึกษาถึงหนังสือกิจการของอัครทูต คุณไดเรียนรูแลววาเมื่อเวลาที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์เสด็จลงมา เปโตรกลาววา คําพยากรณของโยเอลไดสําเร็จลง การพยากรณครั้งนี้กลาวถึงการที่
ฤทธิเ์ ดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาจะเทลงบน “บุตรีและทาสี” และเขาจะเอยคําพยากรณ
1 โครินธ 14 อาจจะเปนขอความที่เปโตรอางถึงวา “ยากแกการเขาใจ” ในการเขียน
จดหมายฝากของเปาโล
ทางแกไขที่สําคัญที่สุดของปญหานี้ก็คือ ความหมายของคําในภาษากรีกซึ่งแปลวา “พูด”
ในขอพระคัมภีรที่ 34
คํานีเ้ มือ่ ถูกใชในที่นี้มิไดอางถึงการพูดอยางเปนเรื่องเปนราวตอชุมนุมชนในที่
สาธารณะอยางเปนทางการ แตหมายความถึง “การคุยกันจอแบบนกกระจอก การสงเสียงถามกันแบบฟง
ไมไดศัพทแขงกันคราวละหลายๆ คน การโตเถียงหรือโตแยงอันหาสาระมิไดและไมจบลงงายๆ” ตางหาก
จงอาน 1โครินธ 14 ในพระคัมภีรของทาน ทานจะพบวาวัตถุประสงคของเปาโลในบทนี้ก็
เพือ่ ทีจ่ ะปกปองคริสตจักรมิใหมีการสับสนวุนวาย ความหวงใยของทานก็คือ ทุกสิง่ ทุกอยางใหกระทําหรือ
ปฏิบตั ใิ หเปนระเบียบในการประชุมนมัสการ จึงเปนเหตุผลวาทําไมทานจึงบอกผูหญิงมิให ถามไถหรือคุย
จอระหวางที่มีการประชุมนมัสการ แตทา นก็สั่งใหอดใจไวรอไปถามสามีที่บานในภายหลัง
เราตองพิจารณาถึงเนื้อหาดานวัฒนธรรมซึ่งคําสอนนี้ถูกนํามาใชกับชาวยิว เพราะวา
ใน
คริสตจักรของชาวยิว เขาจัดทีน่ งั่ ใหผูหญิงนั่งแยกอยูฝงหนึ่ง สวนผูช ายใหนั่งอีกฟากหนึ่ง
ทานคงจะเห็นภาพชัดละที่นี้วา ผูห ญิงชาวโครินธคงไมเพียงแตคุยกันจอ แตตองตะโกนถามสามีซึ่งนั่ง
กันคนละฟาก
มีบคุ คลหนึง่ ซึง่ ทํางานอยูทามกลางประชาชนชาวยิวกลาววา แมกระทั่งทุกวันนี้เขาก็
ไดยินเสียงของประธานพิธีในโบสถชาวยิวตองทุบธรรมาสนพรอมกับตะโกนไปทางฝงที่มีผูหญิงนั่งให
เงียบเสียงลงอยูเสมอ
ขอความนี้แสดงความหวงใยของเปาโลในเรื่องความเปนระเบียบเรียบรอยและการตี
ความขอพระคัมภีรในลักษณะนี้มีความหมายวา ไมมขี อขัดแยงระหวางขอความนี้และขอพระคัมภีร ซึ่ง
บรรยายวาการประชุมนมัสการในคริสตจักรควรจะอยูเปนดังนี้:
“เมือ่ ทานประชุมกันบางคนก็มีเพลงสดุดี บางคนก็มีคําสั่งสอน บางคนก็มีคําวิวรณ
บางคนก็พูดภาษาแปลกๆ บางคนก็แปลขอความ…….ถาผูใดจะพูดภาษาแปลกๆ จงใหพูดเพียงสองคน
หรืออยางมากที่สุดก็สามคน และใหพูดทีละคน……..เพราะวาทานเผยพระวจนะไดทีละคน เพื่อใหทุก
คนไดความรูและไดรับความหนุนใจ”
1 โครินธ 14:26-27, 29, 31

ผูหญิงตองเงียบหมดเลยหรือ ?
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มีขอ ความอื่นในจดหมายฝากซึ่งควรนํามากลาวในที่นี้
เพราะวาเปนขอความที่
คลายคลึงกับ 1 โครินธ:
“ใหผหู ญิงเรียนอยางเงียบๆ และดวยใจนอบนอม
ขาพเจาไมยอมใหผูหญิงสั่งสอน หรือใชอํานาจเหนือผูชาย แตใหเขานิ่งๆ อยู
ดวยวาพระเจาทรงเนรมิตสรางอาดัมขึ้นกอน แลวจึงถืงเอวา
และอาดัมไมไดถูกหลอกลวง แตผหู ญิงนั้นไดถูกหลวกลวงจึงไดกระทําบาป”
1 ทิโมธี 2:11-14
คําวา “เงียบ” ไมไดแปลวา ไมใหผูหญิงพูดเลย ถาทุกคนเรียนรูที่จะเงียบกันทั้งหมด
พวกเธอก็จะไมมีการถามคําถาม หรืออภิปรายสิ่งที่พวกเธอกําลังเรียนรู
คําวา “เงียบ” ซึ่งเปาโลใชนั้นหมายถึงความสงบ จิตวิญญาณที่ไมกระจัดกระจาย ผู
หญิงจึงถูกสั่งใหเรียนรูดวยทาทีที่สงบ
คําวา “ใชอานาจเหนื
ํ
อผูชาย” หมายถึง การออกคําสั่งหรือครอบงําเหนือผูชาย ปฏิบัติ
ตามอําเภอใจของตนเองดวยสิทธิอํานาจเผด็จการ เราทุกคนไมควรปฏิบัติดวยอํานาจบาทใหญของตน
เองเลย เพราะวาทานจะไดเรียนรูเมื่อเราไดอภิปรายในหัวขอเรื่องการยอมจํานน พวกเราทุกคนควรยอม
จํานนตอกันและกัน ชายหรือหญิงก็เชนเดียวกัน แตในบทความนี้เปาโลกําลังเตือนผูหญิงโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูห ญิงไมควรทึกทักแสดงทีทาในการครอบครองเปนเจาของเพื่อแสดงการมีอํานาจเหนือผูชาย

ผูหญิงเปนเพศที่ทําบาปมากกวาหรือ ?
ในบทความนี้ เปาโลมิไดปรักปรําผูหญิงวาเปนผูมีสวนในการลอผูชายใหตกหลุมความ
บาปหรือชีใ้ หเห็นวาผูหญิงเปนเพศที่มีบาปมากกวาผูชาย ทานเพียงแตตองการจะชี้ใหเห็นวา เมือ่ เอวา
ปฏิบตั ติ ามความปรารถนาและสิทธิอํานาจฝายเนื้อหนัง เธอจึงถูกลอลวงและลมลงในความบาป เมื่อใด
ก็ตามที่คุณพูดหรือปฏิบัติดวยวิญญาณของการออกคําสั่งหรือการเปนผูครอบงํามีอํานาจเหนือแลวก็
เทากับทานเปดหนทางใหตนเองถูกลอลวงและกระทําบาป
แนนอนทีเดียว เปาโลไมยอมปลอยปละละเลยผูชายที่เขามีสวนรวมในการลมลงใน
ความบาป เพราะวาเอวาเปนฝายถูกลอลวงและคิดวาเธอจะกลายเปนเหมือนพระเจา อาดัมไมไดเปน
ฝายถูกลอลวงเลยเขากาวเขาสูความบาปทั้งๆที่มีความเขาใจอยางเต็มเปยมวาเขากําลังทําอะไรและผล
ทีจ่ ะตามมา

การคลุมศีรษะ
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มีอกี ขอความหนึ่งซึ่งกลายมาเปนหัวขอในการโตเถียงมากก็คือ ขอความที่เอยไวสั้นๆ
เกีย่ วกับผูหญิงกับ “การคลุมศีรษะ” ของหลอน
เราพบขอความนี้ใน 1โครินธ บทที่ 11 จงอานขอพระคัมภีรที่ 3-16 กอนที่เราจะศึกษา
เรื่องนี้ตอไป
มีบางคนตีความคําวา “ศีรษะ” ทีก่ ลาวไวในขอความนี้วาหมายความวา ผูชายคือผู
ปกครองมีอํานาจเหนือผูหญิง คําในภาษาฮีบรูอาจแปลไดวา “ปกครอง” แตเทาที่พบใชกันอยูบอยๆ คือ
ในความหมายวา “การเริ่มตน” เปาโลกําลังพูดถึงพระเยซูคริสตวาเปนผูเริ่มตนหรือเปนผูปกครองเหนือ
คริสตจักรเชนเดียวกับที่ผูชายถูกสรางขึ้นกอนตามพระฉายาของพระเจาจึงถือวาผูชายเปนผูเริ่มตนของ
ผูห ญิงและเธอนั้นถูกสรางมาจากเขา
ในบทตอไป เราจะกลาวถึง “ความเปนหัวหนา” และการยอมจํานน ตามที่เราไดศึกษา
หลักคําสอนในหนังสือจดหมายฝากซึ่งมีมาโดยตรงแกผูหญิงที่เปนภรรยา แตในที่นี้เราสนใจแตเพียง
ขอความเรือ่ งผูหญิงควรจะอธิษฐานหรือเผยพระวจนะอยางใดจึงจะเปนการเหมาะสม
บางคนก็คิดวาคําสอนเหลานี้แสดงใหเห็นวาผูหญิงควรจะไวผมยาวและไมควรตัดออก
เพราะวาผมคือสิ่งที่ปกคลุมสําหรับผูหญิงโดยเฉพาะ คนอื่นๆ ก็พากันเชื่อวา นัน่ หมายถึงผูหญิงควรตอง
สวมหมวกเมื่อเธอเขารวมประชุมนมัสการในโบสถเพื่อ “ปกคลุม” ศีรษะของเธอไว
สิง่ สําคัญที่ควรจดจําในการตีความขอความนี้ก็คือ ขอความสุดทายของเปาโลที่กลาว
ไวในขอที่ 16
“………แตถาผูใดจะโตแยง เราและคริสตจักรของพระเจาไมรับธรรมเนียมอยางที่โต
แยงนั้น” 1 โครินธ 11.16
เปาโลกลาววาไมควรจะมีขอขัดแยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในขอที่ 18 ทานแสดงความหวงใย
วาขออยาใหมีการแตกแยกในพระกายเดียวกันขององคพระเยซูคริสตเกิดขึ้นเลย
บทความนี้แสดงใหเห็นวา ผูช ายถูกสรางขึ้นกอนแลวจึงสรางผูหญิง นัน่ เปนการแสดง
ถึงสถานะที่วา แตละฝายนั้นไมมีความสมบูรณในตัวเองถาปราศจากซึ่งกันและกัน ผูช ายและผูหญิงถูก
สรางขึ้นใหเปนคูพระพรและปลอบโยนซึ่งกันและกันมิใชใหฝายหนึ่งเปนทาสและอีกฝายเปนผูปกครอง
ที่กดขี่ ในฐานะทีผ่ หู ญิงนั้นถูกสรางออกมาเปนครั้งแรกจากรางของผูชาย นับแตนั้นมาผูชายจึงถูกสราง
ออกมาจากรางกายของผูหญิง
และนั่นก็เปนพระประสงคของพระเจาดวยที่ใหผูหญิงตระหนักถึงฐานะของตนเองใน
การยอมจํานนตอสามี จึงเปนนําพระทั
้
ยของพระเจาที่ใหผูชายเปนผูที่ไมนําเอาความรับผิดชอบของการ
เปนผูนําไปใชในทางที่ผิด
การทีเ่ ปาโลกลาวถึงความสําคัญที่ผูหญิงควรคลุมศีรษะขณะอธิษฐานนั้น เปนเพราะ
ในสมัยนัน้ ผูห ญิงยิวที่แตงงานแลวตองมีการคลุมหนาดวยผาคลุมอันเปนเครื่องหมายวา เธอยอมจํานน
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อยูภ ายใตความเปนเจาของของสามี นัน่ เปนประเพณีภายนอกซึ่งแสดงออกใหเปนเครื่องหมายของทาที
ภายใน เปาโลจึงแสดงใหเห็นวาผมของผูหญิงสามารถใชเปนสัญญลักษณของการถูกปกครองนี้
สํ าหรับผูชายแลวไมจํ าเปนตองสวมหรือปกคลุมอะไรไวที่ศีรษะเพราะวาผูชายคือ
ศีรษะของภรรยาซึ่งถูกออกแบบมาโดยพระเจาใหเปนผูนําที่รักใครและหวงใยภรรยา
บทความนี้จึงมิไดหมายความวา ผูห ญิงทีไ่ มไดแตงงานไมสามารถอธิษฐานหรือเผย
พระวจนะในโบสถ แตหมายความวาเมื่อใดที่ผูหญิงอธิษฐานหรือรับใชในหนาที่ตําแหนงใดก็ตาม ผูหญิง
ควรปฏิบตั ดิ ว ยทาทีที่ยอมจํานนตอพระเจาและถาผูหญิงที่แตงงานแลวก็ตามยอมจํานนตอสามีดวย
การมีทาทีที่ยอมจํ านนนี้จะเกิดผลทํ าใหฤทธานุภาพของพระเจาและเหลาทูตสวรรค
ของ
พระองคสามารถสถิตยอยูกับเธอได การนมัสการหรือการเผยพระวจนะดวยทาที่กบฎนั้น
ไมเกิดผลใดๆเลยการมีสัมพันธภาพที่ถูกตองตอพระเจาและสามีตางหากที่จําเปนสําหรับการรับใชที่เต็ม
ไปดวยฤทธิ์เดช
ยั ง มี บ างคนที่ รั ก ษาประเพณี ที่ ต  อ งสวมหมวกหรื อ มี ผ  า คลุ ม หน า เพื่ อ ปกป ด ศี ร ษะ
ระหวางการนมัสการเพื่อเปนสัญญลักษณถึงทาทีภายในที่ถูกตองขณะที่คนอื่นไมไดทํา บางคนก็ถือวาผู
หญิงควรไวผมยาวเพื่อความมุงหมายอยางเดียวกัน
เหลานีเ้ ปนขอปลีกยอยของขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือความรูสึกสํานึกของแตละคน
หลักใหญทสี่ าคั
ํ ญของเปาโลในการสอนเรื่องนี้นั้นยังคงอยูในประเด็นที่วา
ผูหญิง
คริสเตียนควรมีสัมพันธภาพอันดีงามตอสามีโดยมีทีทาของการแสดงออกของการยอมจํานนดวยความ
รักตอสามีเชนเดียวกับที่เธอมีตอองคพระเยซูคริสต การรับใชในคริสตจักรโดยปราศจากทาทีที่กลาวมา
นีถ้ ือวาไรผล
ไมวา ในสมัยของเปาโลจะมีประเพณีการคลุมผมหรือไวผมยาวหรือไม ก็ไมใชเรื่องที่
สําคัญอะไร
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บทสรุป
เราไมสามารถตีความขอความที่ไดกลาวไวในบทเรียนนี้วาเปนอุปสรรคตอการรับใช
ของผูหญิงในคริสตจักร ถาผูห ญิงเงียบเฉยไมมีบทบาทในคริสตจักรและไมสอนหรือเทศนาแลว พระ
คัมภีรใ หมจะกลาวถึงการที่ผูหญิงใชบานเปนคริสตจักรไดอยางไร ทําไมเปาโลจึงสงคําคารวะและความ
ระลึกถึงไปยังผูหญิงเหลานั้นไวในจดหมายฝากตางๆ ถาเปนการผิดที่ผูหญิงมีบทบาทการเปนผูนําใน
คริสตจักร ทําไมเปาโลจึงใหคําสอนเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีเผย “พระวจนะ” (พูด) ในคริสตจักรกับ
“การคลุม” อยางถูกตอง
เราตองมองขอความเหลานี้ดวยทัศนะอันมั่นคงของเปาโลที่กลาวไวในเรื่องของผูหญิง
ซึง่ บทสรุปสุดทายของทานมีวา:
“จะไมเปนยิวหรือกรีก จะไมเปนทาสหรือไทย จะไมเปนชายหรือหญิง เพราะวาทาน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต”
กาลาเทีย 3.28
อุปสรรคเครือ่ งกีดกั้นทางวัฒนธรรมทุกชนิดถูกทําลายแลวในองคพระเยซูคริสต เครื่อง
กีดกัน้ เรื่องชนชั้นก็ถูกแยกสลายลงแลว เมือ่ เรากาวเขาสูการเปนพระกายของพระคริสตในฐานะผูเชื่อ
ที่แทจริง ไมวาคนรับใช (มีภาระผูกพัน) หรือ นาย (อิสระ) เราเปนหนึ่งเดียวกันในพระคริสต
สิง่ ที่สําคัญที่สุดของผูหญิง คือ ไมมเี พศชายหรือเพศหญิงในพระคริสต การรับใชทุก
ดานทีเ่ ปดโอกาสแกผูชายก็เปดโอกาสแกผูหญิงดวย เชนเดียวกับทรงแตงตั้ง ทรงเจิม และเตรียมเขา
สําหรับการรับใช
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สตรี - แงมุมบทบาทในพระคัมภีร

ชื่อ ……………………………………………

แบบทดสอบดวยตนเอง บทที่ 10
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. จงอานแตละขอความขางลางนี้ ถาขอความใด ถูก จงใสอักษร ถ ลงในชองวางขางหนา ถาขอ
ความใด ผิด จงใสอักษร ผ ลงในชองวางขางหนา
a
เปโตรกลาววาขอเขียนของเปาโลมีบางสิ่งที่ยากแกการเขาใจ
b.
ผูห ญิงทุกคนตองนิ่งเงียบในคริสตจักร
c.
ผูห ญิงไมควรสอนหรือเทศนาในคริสตจักร
d.
โยเอลพยากรณวา ผูห ญิงจะเผยพระวจนะหรือพูดภายใตการเจิมของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
e.
คําวา “เงียบ” ทีเ่ ปาโลใชหมายถึง ความสงบซึ่งควรมียิ่งกวาวิญญาณที่แตกแยกวุน
วาย
f.
เปาโลเสนอวาผูหญิงเปนเพศที่มีความบาปมากกวา
g.
อาดัมถูกลอลวงและนี่คือเหตุผลวาทําไมเขาจึงลมลงในความบาป
h.
ไมมเี พศชายหรือหญิงในองคพระเยซูคริสต
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
ขออางอิงทัง้ หมดในจดหมายฝากที่เกี่ยวของกับผูหญิงหรือเรื่องที่จะเกี่ยวพันถึงผูหญิงเปน
พิเศษมีอยูในรายการขางลางนี้
จงใชรายการนีเ้ พื่อศึกษาตอถึงคําสอนทั้งหมดในจดหมายฝากที่เกี่ยวของกับผูหญิง
จงดูขอ อางอิงแตละขอและจดบันทึกใจความสําคัญของแตละขอลงในชองวางที่จัดเตรียมไว
ขออางอิง
โรม 1.26
1.27
7.2
7.3
7.4
16.13
โครินธ 5.1
7.1
7.2
7.3
7.4
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

สรุปใจความสําคัญ
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7.14
7.16
7.27
7.28
7.29
7.32
7.33
7.34
7.36
7.38
7.39
9.5
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.15
14.34
14.35
กาลาเทีย 1.15
4.4
4.22
4.23
4.26
4.30
4.31
เอเฟซัส 5.23
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5.24
5.25
5.28
5.31
5.33
6.2
ฟลิปป 4.3
โคโลสี 3.19
1 เธสะโลนิกา 5.3
1 ทิโมธี 1.9
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3.2
3.11
3.12
4.3
4.7
5.2
5.9
5.11
5.14
2 ทิโมธี 1.5
3.6
ติตัส 1.6
2.3
2.4
ฮีบรู 7.3
1 เปโตร 3.1
3.5
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3.7

สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คําตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 10
1. จะไมเปนยิวหรือกรีก จะไมทาสหรือไทย จะไมเปนชายหรือหญิง เพราะวาทานเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันโดยพระเยซูคริสต
กาลาเทีย 3.28
2. a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

ถ
ผ
ผ
ถ
ถ
ผ
ผ
ถ

หนา 90
หนา 92
หนา 91
หนา 91
หนา 92
หนา 92-93
หนา 92-93
หนา 95
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