บทที่ 13
การทาทายและเกียรติยศพิเศษ
วัตถุประสงค.
เมือ่ จบบทนี้แลวคุณจะสามารถ:
- บอกรายชื่อผูหญิงในพระคัมภีรที่ไดรับเกียรติยศพิเศษ
- ระลึกไดถึงอิทธิพลที่มีอํานาจของผูหญิง
- ยอมรับบทบาทที่ทาทายเปนพิเศษของผูหญิงในพระคัมภีร

ขอพระคัมภีร
“องคพระผูเปนเจาประทานพระวจนะ พวกผูห ญิงที่นําขาวดี ก็เปนพวกใหญโต”
สดุดี 68:11

คํานํา
ผูห ญิงดํารงเกียรติยศพิเศษหลายอยางในพระคัมภีร ในบทนีท้ านจะไดเรียนรูสิ่งเหลานี้
เชนเดียวกับเรือ่ งการทาทายความสามารถพิเศษที่พระเจาประทานแกผูหญิง คุณจะไดเรียนรูถึงอํานาจ
ที่ ผูห ญิงมีและศักยภาพทั้งทางดานบวกและดานลบ
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เกียรติยศพิเศษ
ผูหญิงมีสวนรวมเปนพิเศษในแผนการของพระเจาซึ่งเปนกุญแจสําคัญๆมาตลอดประวัติ
ศาสตรของพระคัมภีร พระคัมภีรเดิมไดบันทึกความชวยเหลือของผูหญิง เชน มิเรียม, เดโบราห, รูธ,
เอสเธอร,อาบิกาอิลและคนอื่นๆ ในบทสุดทายของหลักสูตรนี้คือโอกาสที่จะศึกษาถึงผูหญิงที่เอยนาม
เหลานี้และผูหญิงอื่นๆ ทุกคนที่ไดเอยถึงในพระคัมภีร
ผูหญิงมีความสําคัญในเหตุการณใหญๆหลายครั้งระหวางที่พระเยซูคริสตทรงปรนนิบัติ
รับใชพระบิดาบนพื้นโลกและมีสวนในการเผยแพรขาวประเสริฐ เราสนใจในเกียรติยศที่เดนเปนพิเศษ
เหลานี้เพราะวาเปนสิ่งที่เปดเผยถึงแผนการของพระเจาที่จัดรวมผูหญิงไวในฐานะผูรับใชในการประกาศ
ขาวประเสริฐดวย
มารดาของพระเมสิอาห
ผานทางผูหญิงคือ เอวา บาปก็ไดเขามาสูโลกเปนครั้งแรก แตกผ็ านทางผูหญิงดวยคือ
มารีย ซึง่ ไถถอนบาปที่ไดเขามาสูโลก:
“เธอจะประสูติบุตรชาย แลวเจาจงเรียกนามทานวาเยซู เพราะวาทานเปนผูที่จะโปรด
ชวยชนชาติของทานใหรอดจากความผิดบาปของเขา”
มัทธิว 1:21
ขาวประเสริฐ พระวาทะทรงมาบังเกิดเปนพระเยซูคริสต ไดเขามาสูโลกนี้ผานทางผูหญิง
เปนคนแรกที่เทศนาเรื่องการไถถอนบาป
เมือ่ พระกุมารเยซูยังเปนทารก บิดามารดาไดพาพระองคไปที่พระวิหารเพื่อถวายพระองค
แตพระผูเปนเจาเพื่อรับพระพร การทําอยางนี้เปนประเพณีของพวกยิว
ขณะทีบ่ ดิ ามารดาไดถวายพระกุมารเยซูแดผูประกอบพิธีในพระวิหาร ชายผูหนึ่งทราบ
วานี่คือ พระเมสิอาหที่ไดมาตามพระสัญญา ผูซ งึ่ จะเปนพระผูชวยใหโลกรอดพนจากความบาป สิเม
โอนจึงอุมพระกุมารและสรรเสริญพระเจาวา:
“เพราะวาตาของขาพระองคไดเห็นความรอดของพระองคแลว
ซึง่ พระองคไดทรงจัดเตรียมไวตอหนาบรรดาชนชาติทั้งหลาย
เปนสวางสองแสงแกคนตางชาติ และเปนศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค”
ลูกา 2:30-32
ยังมีผทู านายหญิ
ํ
งคนหนึ่งชื่อ อันนา ไดเปนพยานในเหตุการณนี้ดวย พระคัมภีรเปด
เผยวาเธอเปนผูพยากรณหญิงและเปนมาย เธอมิไดไปจากบริเวณพระวิหารเลย อยูนมัสการถืออด
อาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืน
(ลูกา 2:36-37)
อันนารูวาพระกุมารเยซูคือ พระเมสิอาหที่มาตามพระสัญญา และเธอเปนคนแรกที่
แบงปนขาวแหงการไถถอนบาปผานพระคริสต
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“ในขณะนั้นผูหญิงคนนี้ก็เขามาโมทนาพระเจาและกลาวถึงพระกุมารใหคนทั้งปวงที่
คอยการทรงไถกรุงเยรูซาเล็มฟง”
ลูกา 2:38
ผูห ญิงเคยเปนเครื่องมือในการนําบาปครั้งแรกเขามาสูมนุษยชาติ บัดนี้ก็ผูหญิงอีกนั่น
แหละที่เปนเครื่องมือในแผนการไถถอนบาป อันนาไดกลายเปนนักเทศนหญิงคนแรกของยิวที่ประกาศ
ขาวประเสริฐนี้
เปนคนแรกที่ไดรับการเปดเผยพระองควาเปนพระเมสิอาห
จากการบันทึกในพระคัมภีร ครัง้ แรกทีพ่ ระเยซูทรงเปดเผยวาพระองคเปนพระเมสิอาห
นั้น ก็มีแกผูหญิง
พระเยซูกาลั
ํ งเสด็จผานแควนสะมาเรียอันเปนเสนทางสูกาลิลี ขณะที่สาวกของพระ
องคไดแยกจากพระองคเพื่อไปหาซื้ออาหาร พระเยซูพกั ผอนอยูใกลบอนํ้าแหงหนึ่งใกลเมืองสิคารใน
แควนสะมาเรีย
มีผหู ญิงสะมาเรียคนหนึ่งมาตักนํ้า และพระเยซูตรัสกับนาง คําสนทนาของทั้งสองฝาย
ถูกบันทึกไวในหนังสือยอหนบทที่ 4 ระหวางการโตตอบกันนั้น พระเยซูเปดเผยพระองคเองใหรูเปนครั้ง
แรกวาพระองคคือ พระเมสิอาห:
“นางทูลพระองควา “ดิฉนั ทราบวาพระเมสิอาหที่เรียกวาพระคริสตนั้น เมื่อพระองค
เสด็จ พระองคจะทรงชี้แจงทุกสิ่งแกเรา”
พระเยซูตรัสกับนางวา “เราทีพ่ ดู กับเจาคือทานผูนั้น”
ยอหน 4:25-26
เปนนักประกาศขามวัฒนธรรมเปนคนแรก
ตามเวลาที่บันทึกไวในยอหน 4 นั้น พระราชกิจของพระเยซูมิไดแผขยายไปยังชาวยิว
ผูห ญิงสะมาเรียคนนั้นไดกลายเปนนักประกาศขาวประเสริฐขามวัฒนธรรม (Cross-Cultural) หลังจาก
ทีพ่ ระเยซูได เปดเผยพระองควาเปนพระคริสตแกหลอน หลอนเทีย่ วประกาศไปทั่วใหชาวสะมาเรียทราบ
ขาวนีแ้ ละมีคนเปนจํานวนมากไดเชื่อและวางใจในพระองค (ยอหน 4:41)
เหมือนดังที่อันนาเปนผูหญิงคนแรกที่ไดประกาศขาวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสตแก
พวกยิว หญิงสะมาเรียทีบ่ อ นํ้าผูนี้กลายเปนนักประกาศคนแรกที่นําขาวประเสริฐนี้ไปบอกแกคนตาง
ชาติ
ผูหญิงสะมาเรียผูนี้เปนผูที่ประพฤติลวงประเวณีในเวลานั้นเมื่อเธอกําลังพบปะสนทนา
กับพระเยซู เธอไดแตงงานมาแลวถึงเจ็ดครั้ง และกําลังอยูกับผูชายที่ไมใชสามีของตนเอง แมกระนั้น
พระเยซูก็ไดเปดเผยพระองคเองแกนางและนางก็ไดประกาศเรื่องของพระคริสตไปยังประชาชนชาวสะ
มาเรีย
ไมสาคั
ํ ญวาอดีตของทานไดผานมาอยางไร พระเจาตองการที่จะเปดเผยพระองคเอง
แกทาน ตองการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทานและตองการจะใชทานใหประกาศพระสิริของพระองค เชน
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เดียวกับที่พระองคทรงใชผูหญิงชาวสะมาเรีย คุณสามารถคนพบงานที่ตื่นเตนในฐานะผูรับใชของพระ
คริสต
ไมใชสิ่งจําเปนสําหรับพระเยซูเลยที่จะตองผานแควนสะมาเรียในระหวางเสนทางจาก
ยูเดียไปกาลิลี ความจริงแลว สะมาเรียอยูนอกเสนทางเสียดวยซํ้า แตไมมีสถานที่ใดอยู “นอกเสนทาง”
ถาหามีดวงวิญญาณสักดวงหนึ่งซึ่งจําเปนแกขาวประเสริฐ ไมมีหมูบานใดอยูไกลเกินไป ไมวาจะเปน
ระยะทางเทาใด ไมมเี มืองใดอยูไกลเกินไปจนถือวาอยูนอกเสนทาง ทานอาจตองเดินทางไกลเพียงเพื่อ
ไปใหถึงบุคคลเพียงคนเดียวที่นั่น ดวยขาวประเสริฐนั้นสามารถนําการฟนฟูมาสูชุมชนทั้งหมดของเขา
เอง
จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งสําหรับพระเยซูที่จะตองออกจากถนนใหญอันเปนเสนทาง
เอกจากยูเดียสูกาลิลีเพื่อที่จะใหขาวประเสริฐมาถึงผูหญิงชาวสะมาเรียผูนี้ ถาหากวาเราตองไปใหถึง
ตําบลที่อยูหางไกลที่สุดของโลกนี้เพื่อขาวประเสริฐ นัน่ ก็หมายถึงวามีบางคนในพวกเราจะตองยอมออก
จากถนนสายเอกในชีวิตเพื่อกระทําสิ่งนี้ เราจะตองออกไปนอกเสนทางกันบาง เราจะตองเลือกเสนทาง
ทีย่ ากลําบากกันเสียบาง
ผานทางผูหญิงสะมาเรียคนเดียวนี้เองที่เปนสาเหตุใหทั่วทั้งเมืองใหญไดมาถึงขาว
ประเสริฐ พระเยซูไดแสดงใหเห็นถึงหลักสําคัญในการประกาศขาวประเสริฐดวยตัวอยางจากการที่ทรง
เผชิญหนากับผูหญิงสะมาเรียผูนี้ เราตองพยายามเขาถึงผูชายและผูหญิงที่สัตยซื่อผูซึ่งจะสามารถนํา
ขาวประเสริฐตอไปใหถึงประชาชนในชุมชนของเขาเอง
“จงมอบคําสอนเหลานี้ซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่สัตย
ซือ่ ทีส่ ามารถสอนคนอื่นไดดวย”
2 ทิโมธี 2.2
ถาคุณฝกหัดใหเปนผูนํา
พวกเขายอมจะสามารถนําขาวประเสริฐไปถึงคนจํานวน
มหาศาล
วาระสุดทายที่ไมกางเขน
พระคัมภีรบันทึกไววาพวกผูหญิงไดอุทิศตนเพื่อพระเยซูตลอดระยะเวลาที่พระองค
ปฏิบตั ภิ าระกิจบนพื้นโลกจนวาระสุดทายที่ไมกางเขน เมือ่ พระเยซูคริสตสิ้นพระชนม:
“มีพวกผูหญิงมองดูอยูแตไกล ในพวกผูห ญิงนั้นมีมารียชาวมักดาลา มารียมารดาของ
ยากอบนอยและของโยเลส และมีนางสะโลเม
ผูห ญิงเหลานั้นไดติดตามและปรนนิบัติพระองค เมือ่ พระองคยังอยูในแควนกาลิลี และ
ผูห ญิงอืน่ อีกหลายคนที่ไดขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มกับพระองคก็ไดอยูที่นั่น”
มาระโก 15:40-41
ดวยความรักที่พวกเธอมีตอพระเยซู ผูห ญิงเหลานี้ยังคงรอคอยอยูที่ไมกางเขนจนถึง
ความมรณาของพระองค พวกเธอสัตยซื่อตอพระองคมาโดยตลอด นับตัง้ แตพระองคเสด็จเขาสูกรุงเยรู
ซาเล็มทามกลางการยกยองสรรเสริญของฝูงชน เธอเหลานั้นยังสัตยซื่อตอพระองคจนถึงวาระสุดทาย
แหงความมรณาของพระองคที่ไมกางเขนเพื่อบาปของมนุษยชาติ
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เปนพวกแรกที่หลุมฝงศพ
“ฝายมารียชาวมักดาลา และมารียมารดาของโยเสสไดเห็นตําบลที่โยเซฟบรรจุพระศพ
ไวนั้น”
มาระโก 15:47
หลังจากหยุดพักวันสะบาโตลวงไปแลว พวกผูหญิงไดตื่นขึ้นแตเชาตรูในวันแรกของ
สัปดาหและเดินทางไปชะโลมพระศพของพระเยซูดวยเครื่องหอมอันเปนธรรมเนียมของชาวยิว
เมือ่ เขามาถึงที่อุโมงคฝงศพก็พบวาพระเยซูมิไดอยูที่นั่นแลว พวกผูห ญิงเห็นฑูตสวรรค
สองคนบอกแกพวกเขาวา
“พระองคไมอยูที่นี่ แตทรงเปนขึ้นมาแลว จงระลึกถึงคําที่พระองคไดตรัสกับทานทั้ง
หลาย เมือ่ พระองคยังอยูในแควนกาลิลีวา
บุตรมนุษยจะตองถูกอายัดไวในมือของคนบาป และตองถูกตรึงที่กางเขน และวันที่
สามจะเปนขึ้นมาใหม” ลูกา 24:6-7
เปนพวกแรกที่อุโมงคฝงศพ ผูห ญิงไดรับการเปดเผยถึงการฟนขึ้นจากความตายของ
พระเยซูคริสตเปนพวกแรก
เปนพวกแรกที่ประกาศเรื่องการฟนขึ้นจากความตาย
เมือ่ พวกผูหญิงไดยินขาวที่นาเปรมปรีดพวกเธอปฏิบัติดังนี้.
“……..และกลับไปจากอุโมงค แลวบอกเหตุการณทั้งปวงนั้นแกสาวกสิบเอ็ดคนและ
คนอืน่ ๆทั้งหลายดวย ฝายอัครทูตไมเชื่อ ถือวาเปนคําเหลวไหล” ลูกา 24:9 และ 11
เปนคนแรกที่ไดเห็นองคพระคริสต
พระคริสตปรากฏพระองคเปนครั้งแรกภายหลังจากที่พระองคฟนขึ้นจากความตายแก
มารียชาวมักดาลา เรือ่ งนีไ้ ดถูกบันทึกไวในยอหน 20:11-18
มารียไดแบงปนขาวดีเหลานี้วา……
“ขาพเจาไดเห็นองคพระผูเปนเจาแลว และเธอไดบอกเขาทั้งหลายวา พระองคไดตรัส
คําเหลานั้นกับเธอ”
ยอหน 20:18
เปนชาวยุโรปคนแรกที่กลับใจ
ผูห ญิงชาวยุโรปคนที่กลับใจเชื่อเมื่อไดฟงเทศนาของเปาโล คือ นางลิเดีย
“มีหญิงคนหนึ่ง ในพวกที่ฟงเราชื่อ ลิเดีย มาจากเมืองธิยาทิรา เปนคนขายผาสีมวงเปน
คนที่ถือพระเจา หญิงนัน้ ไดฟง เราและพระเจาไดทรงเปดใจของเขาใหสนใจในถอยคําซึ่งเปาโลไดกลาว”
กิจการ 16:14
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อิทธิพลที่มีอํานาจของผูหญิง
เพือ่ เปนการเพิ่มเติมเปนพิเศษที่ผูหญิงถูกใชใหเขารวมในแผนการของพระเจา จึงเปน
สิง่ จําเปนที่จะตองจดจําใหไดถึงอํานาจที่มีอิทธิพลของผูหญิง เพือ่ จะไดใชเปนขอระมัดระวังในการใช
อํานาจใหถูกทาง
อิทธิพลใหญประการแรกของผูหญิงไดแก เมือ่ เอวาชักจูงใหอาดัมเขารวมกระทําบาป
บาปครัง้ แรกนีอ้ ธิบายใหเห็นถึงอํานาจความผูกพันระหวางผูชายกับผูหญิง อํานาจนี้สามารถถูกนําไปใช
ไดทงั้ ทางดีหรือทางราย
ดวยเหตุผลดังนี้ พระเจาจึงมีบัญชาหามอิสราเอลรับเอา “คนตางชาติ” มาเปนภรรยา
หรือหามมีภรรยาที่เปนคนดาวไมรูจักพระเจา พระองคตกั เตือนวาผูหญิงเหลานี้มีอํานาจที่จะเปลี่ยนใจ
สามีใหหันเหออกจากทางของพระเจา
“ซาโลมอนพระราชาแหงอิสราเอล มิไดทาบาปด
ํ
วยเรื่องหญิงอยางนี้หรือ ทามกลาง
หลายประชาชาติ ไมมพี ระราชาใดเหมือนพระองค…….ถึงกระนั้นก็ดี แมเปนพระองค หญิงตางชาติก็
เปนเหตุใหพระองคทรงทําบาป” เนหะมีย 13:26
เมือ่ ทานไดศึกษาสุภาษิตของซาโลมอน คุณจะพบคําวิพากษวิจารณหลายประการ
เกี่ยวกับผูหญิง “คนตางชาติ” ซาโลมอนไดเรียนรูดวยความเศราสลดถึงอิทธิพลที่มีอํานาจของผูหญิงที่
ไมมีพระเจา
กษัตริยซ าโลมอนยังกลาวตอดวยหัวขอเดียวกันไวในปญญาจารย ขณะที่พระองคเอย
ถึงผูห ญิงทีไ่ มมพี ระเจาวานางมีหัวใจเหมือนบวงแรวและมือของนางเหมือนโซตรวน
“ขาพเจาไดพบสิ่งหนึ่งซึ่งขมขื่นยิ่งกวาความตาย คือผูห ญิงที่มีใจเปนบวงแรวและตา
ขาย มือของนางเปนโซตรวน คนใดเปนคนทีพ่ อพระทัยพระเจาคนนั้นจะหนีพนนาง แตคนบาปจะถูก
หญิงคนนั้นจับเอาไป”
ปญญาจารย 7:26
พระคัมภีรยังเปดเผยถึงกษัตริยซาโลมอนอีกวา……………
“พระองคทรงมีมเหสีเจ็ดรอย และนางหามสามรอย และบรรดามเหสีของพระองคก็
ทรงหันพระทัยของพระองคไปเสีย………และพระทัยของพระองคหาไดตรงทีเดียวตอพระเยโฮวาห พระ
เจาของพระองคดังพระทัยของดาวิดราชบิดาของพระองคไม”
1 พงศกษัตริย 11:3-4
แซมซั่น ผูช ายซึง่ พระเจาไดเลือกไวใหนําการชวยกูมาสูประชาชาติอิสราเอล เขาถูก
ทําลายโดยอิทธิพลที่มีอํานาจของผูหญิง จงอานเรือ่ งราวของแซมซั่นและนางเดลิลาหซึ่งบันทึกไวใน
หนังสือผูวินิจฉัย 13-16
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หนังสืออิสยาหไดบันทึกความเปนผูนําของผูหญิงที่ปราศจากพระเจาและเปนสาเหตุให
อิสราเอลหันเหไปจากวิถีทางที่ถูกตองของพระเจา
“…….และผูหญิงปกครองเหนือเขา โอชนชาติของเราเอย ผูน าของเจ
ํ
าทําใหเจาผิดและ
กระทําใหแนวทางของเจาสับสน”
อิสยาห 3:12
ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม ก็ไดบันทึกไววา ผูห ญิงชาวยิว “ผูสูงศักดิ์และมีเกียรติ”
ไดนาการเคี
ํ
่ยวเข็ญอยางใหญหลวงและตอตานคริสตจักรในยุคแรก
“แตพวกยิวไดยุยงพวกสตรีมีศักดิ์และมีเกียรติสูงใหเคี่ยวเข็ญและขับไลเปาโลกับบาร
นาบัส ออกจากเมืองของเขา” กิจการ 13:50
อิทธิพลที่มีอํานาจของผูหญิงไมใชสิ่งผิด พระเจามอบศักยภาพที่มีอํานาจนี้แกผูหญิง
เมือ่ ถูกใชไปในทางชั่วรายก็เปนการทําลายลาง แตถาถูกใชโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ อํานาจซึ่ง
สามารถเปลีย่ นจิตใจของผูชายและกําหนดโชคชะตาของชนชาติทั้งหมดได สิง่ นี้ไดอรรถาธิบายไวโดย
การบันทึกถึงเรื่องของผูหญิงเชน เดโบราหและเอสเธอรไวในพระคัมภีรแลว

ความทาทายพิเศษของผูหญิง
ในดานอิทธิพลที่มีอํานาจของผูหญิงนั้น พระคัมภีรไดบอกถึงความทาทายพิเศษของผู
หญิงไวดวย
การทาทายพิเศษดานการเสียสละ
คํ าทาทายอันแรกผานทางแรงบันดาลใจของกษัตริยซาโลมอนผูกําลังเสาะแสวงหา
ผูห ญิงทีย่ อมอุทิศตนเองเพื่อพระเจาอยางแทจริง จนถึงกับพระองคทรงเขียนไววา
“…….ในชายพันคนจะพบชายจริงสักคนหนึ่ง แตจะหาหญิงแทสักคนหนึ่งในจํานวน
พันคนก็หาพบไม”
ปญญาจารย 7:27-28
ชางเปนคําทาทายยิ่งใหญอะไรเชนนั้นที่จะหาผูหญิงแทสักคนจากบรรดาผูหญิงพันคน
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงที่มอบหัวใจและชีวิตอุทิศแดองคพระผูเปนเจา !
การทาทายดานการนําทางชีวิต
พระเจาตองการใหผูหญิงมีการนําทางในชีวิตดวยเปาหมายจากสวรรคในการดํารงชีพ
พระคัมภีรบันทึกคําทาทายไวดังนี้.
“องคพระผูเปนเจาประทานพระวจนะ พวกผูหญิงที่นําขาวดี ก็เปนพวกใหญโต”
สดุดี 68.11
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ความมุง หมายหลายประการที่ผูหญิงตั้งไวเปนเปาหมายสําหรับตนเอง ลวนไมนิรันดร
พวกเธอตั้งเปาหมายของการแตงงาน การศึกษาและอาชีพไว แตเมื่อบรรลุผลตามนั้นแลว จะมีสิ่งใด
เหลือไวเปนจุดมุงหมายในการดํารงชีวิตเลา
พระเจาประทานการทาทายแกผูหญิงในการนําทางชีวิต ไมวาเธอจะเปนแมบาน นัก
ศึกษาหรือผูหญิงที่ทํางานหาเลี้ยงชีพ เธอทัง้ หลายตองมีสวนรวมในการทาทายที่จะนําขาวประเสริฐไป
บอกแกคนในโลกดวย
ไมวาทานจะอาศัยอยูในเมือง ในหมูบ า นหรืออยูในเผาพันธุที่อยูไกลลิบ ทานสามารถ
เปนสวนหนึ่งของงานเครือขายสากลนี้ได สําหรับผูหญิงซึ่งมีเปาหมายธรรมดาในชีวิต คือการนําขาว
ประเสริฐของพระเยซูคริสตแจกจายออกไปใหทั่ว
การทาทายดานรักษาระเบียบวินัย
พระเจาตรัสแกผูหญิงผานอิสยาหดวยขอความที่ทาทายเปนพิเศษดังนี้
“หญิงทัง้ หลายที่อยูอยางสบายนั้น จงลุกขึน้ เถิดและฟงเสียงของขาพเจา” อิสยาห
32.9
จงอานขาวสารทั้งหมดของพระเจาในอิสยาห 32:10-20 ขอความนี้ถูกเขียนขึ้นใน
ชวงเวลาทีม่ ีกองทัพศัตรูมารุกรานยํ่ายีจนใกลจะยึดยูดาหได เปนการลงโทษเรื่องความบาป ซึ่งใชไดกับ
ผูห ญิงทุกคนที่สนใจแตเรื่องชาวโลกและใฝหาความสุขสําราญที่โลกมีให
ผูห ญิงประเภทที่พระเจากลาวถึงนี้จัดไดวาเปนผูหญิงเลินเลอและสะเพรา รักแตความ
สะดวกงายดายเทานั้น
เพราะวาเมือ่ มีเงินก็มุงแตใชไปในทางแสวงหาความสุขแตเพียงอยางเดียว
ประเทศชาติและบานเมืองที่พวกเธออาศัยอยูจึงถูกทําลายลงในระยะเวลาไมนานนัก แมกระนั้นพวก
เธอก็หาไดใสใจไม ไมสานึ
ํ กถึงความหายนะลมจมที่กําลังจะมาถึง
การทาทายเดียวกันนี้ยังเปนของประทานจากพระเจาที่ไหลมาสูผูหญิงทุกวันนี้มิไดขาด
สาย ผูห ญิงมากมายกําลังหลงใหลความสะดวกสบายซึ่งไดมางายดายและพวกเธอเติมชีวิตใหเต็มดวย
ความสุขเพียงชั่วคราว พวกเธอไมรตู วั เลยวาการพิพากษาจากพระเจากําลังจะมีมาสูโลกนี้แลว และ
บรรดาประชาชนรอบดานของพวกเธอตองเผชิญหนากับสภาพของการอยูอยางปราศจากองคพระผูชวย
ใหรอดชั่วนิจนิรันดร
ฉะนั้น ผูห ญิงคริสเตียนทั้งหลายที่ไดปลอยชีวิตใหดํารงอยูในความสะดวกสบายมานาน
แลว ขณะทีช่ าติตางๆไดตกเปนเหยื่อการปฏิวัติที่ไมสิ้นสุดของบรรดาชนชาติที่ไมมีพระเจา
ผูหญิง
คริสเตียนทีร่ กั ความสนุกสนานกับความสุขที่โลกใหอยางไมระวังตัว ขณะที่ขาศึกผูไมนับถือพระเจาไดยึด
อํานาจการควบคุมแลว ดังนัน้ ขาวสารของพระเจาที่มีถึงผูหญิงคริสเตียนทั้งหลายคือ “จงลุกขึ้นเถิด !”
ในอิสยาห พระเจาตรัสแกพวกผูหญิงวา ทีด่ ินก็ดี บาน เรือกสวนไรนาลวนแตตองถูก
ทําลายไป ทุกสิง่ ทุกอยางอันเปนสมบัติทางวัตถุที่มีอยูในโลกใบนี้ตองลวงไปและเปนของชั่วคราวเทานั้น
ทุกสิง่ ทีม่ นุษยทั้งหลายยึดเหนี่ยวไวจะตองพินาศไป
ทางเดียวเทานัน้ ที่พวกเธอสามารถหลีกเลี่ยงการ
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พิพากษาครั้งนี้ไดก็คือ จงลุกขึน้ เถิดในพระนามขององคพระผูเปนเจา ปลุกตัวเองใหตื่นและสะบัดให
หลุดพนจากความมอมแมมดวยความสุขสบายเสียแตบัดนี้ และจงฟงพระสุรเสียงของพระเจาและปฏิบัติ
ตามขาวสารของพระองคที่มีมายังทาน
ชางโชครายเสียเหลือเกิน ทีผ่ หู ญิงชาวยูดาหซึ่งพระเจาทรงสงขาวสารมาใหนั้นมิไดเชื่อ
ฟง เมือ่ การพิพากษามาถึง เมืองนัน้ ก็ถกู ทําลายลงตามที่พระเจาไดเตือนแลว
แตยงั มีพระสัญญาแหงความหวัง หลังจากการพิพากษาโทษเสร็จสิ้นแลว พระวิญญาณ
ของพระเจาจะเทลงมาอีก
“จนกวาพระวิญญาณจะเทลงมาบนเราจากเบื้องบนและถิ่นทุรกันดารกลายเปนสวนผล
ไม และสวนผลไมนั้นจะถือวาเปนปา
แลวความยุติธรรมจะอาศัยอยูในถิ่นทุรกันดาร และความชอบ
ธรรมพักอยูในสวนผลไม”
อิสยาห 32.15-16
ผานทางฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถิน่ ทุรกันดารจะกลายเปนสวนผลไมและ
ทีซ่ งึ่ คิดวาเปนสวนผลไมจะกลับกลายเปนปาไป
ถึงแมวา พระเจาอาจลงโทษใหหลาบจําเพื่อใหบริสุทธิ์
พระองคก็ยอนกลับมาเทพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์ของพระองคลงบนประชากรที่พระองคทรงพิพากษาโทษ จากถิน่ ทุรกันดารก็กลับผลิดอก
ออกผลเปนความอุดมสมบูรณซึ่งพรอมแกการเก็บเกี่ยว
ถาผูหญิงที่กําลัง “สุขสบาย” จะระลึกไดถึงการทาทายใหรักษาระเบียบวินัยและยอมฟง
พระสุรเสียงของพระผูเปนจอมเจานาย พวกเธอจะไมถูกตีสอนเลย ถาทานระลึกไดถึงสถานภาพฝาย
วิญญาณของทานและการสาละวนวุนวายอยูกับทรัพยสมบัติในโลกนี้กอนสิ่งที่เปนนิรันดรแลวละก็ ทาน
จงสารภาพบาปของทานเสีย องคพระผูเ ปนเจาจะทรงยกโทษความผิดบาปของทาน
แตนอกเหนือไปจากนั้น ขาวสารจากพระเจายังกาวไกลออกไปจากการนําไปใชเปนสวน
ตัว การฟน ฟูสภาวะทางฝายวิญญาณเสียใหมสามารถปองกันการพิพากษาโทษอันจะตกแกประชาชาติ
ทัง้ หมดได พระเจาบอกผูห ญิงชาวยูดาหใหเปนผูนําในการฟนฟูสภาวะทางฝายวิญญาณเสียใหมในครั้งนี้
พระเจากําลังตรัสเชนเดียวกันอีกวา “ถาพวกผูห ญิงทั้งหลายจะยอมฟงคําตักเตือนของ
เรา จงลุกขึน้ และปฏิบตั ิตนเสียใหมเพื่อพวกเจาจะไดรอดจากการพิพากษาโทษอันจะตกแกชนชาติของ
เจาได”
เสียงรองเรียกตักเตือนผูหญิงยังกึกกองอยูทั่วโลกทุกวันนี้วา……“จงลุกขึ้นเถิด หญิงทั้ง
หลายทีอ่ ยูอยางสบายนั้น และฟงเสียงของเรา จงเงีย่ หูฟงคําพูดของเรา”
จงสละความสุขสบายฝายโลกเสีย !
ปรับปรุงตนเองทางฝายวิญญาณเสียใหม !
กระตุนตนเองและตักเตือนชนชาติของทานเพื่อวาการพิพากษาโทษของพระเจาจะไดไม
ตกอยูแกทานทั้งหลาย
การทาทายดานการถวายตัว:
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จงลุกขึน้ เถิดและรับตําแหนงอันถูกตองในฐานะผูหญิงที่พระเจาตองการใหอุทิศตน
เปาโลไดเสนอคําทาทายแกผูเชื่อทุกคนรวมทั้งผูหญิงดวย นัน่ คือการเรียกใหถวายตัว
“พีน่ อ งทั้งหลาย ดวยเหตุนี้ โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอน
ทานทัง้ หลายใหถวายตัวของทานแดพระองค เพือ่ เปนเครื่องบูชา ซึง่ เปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของ
ทานทั้งหลาย อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอุปนิสัยของทาน
จึงจะเปลี่ยนใหม เพือ่ ทานจะไดทราบนํ้าพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัย และ
อะไรดียอดเยี่ยม”
โรม 12:1-2
การถวายตัวแดพระเจาและการรักษาระเบียบอยูในวิถีทางของพระเจา จะทําใหเกิดการ
นําทาง ซึง่ จะทําใหเรารูถึงนํ้าพระทัยของพระเจาอยางดียอดเยี่ยมในชีวิต
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ชือ่ ………………………………………….

บททดสอบดวยตนเอง บทที่ 13
1. จงเขียนรายการเกียรติยศพิเศษของผูหญิงจากพระคัมภีรที่ไดอภิปรายไวในบทนี้

2. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

3. จงอานขอความแตละประโยค ถาขอความใดถูก จงใสอักษร ถ ลงในชองวางที่จัดไว ถาผิดใหใสอักษร
ผ
.
ซาโลมอนมีมเหสีมากมายที่ไดหันเหจิตใจพระองคออกจากการติดตามพระเจา
.
ผูห ญิงขมเหงคริสตจักรในยุคแรก รวมทัง้ เปาโลและบารนาบัสดวย
.
อํานาจอิทธิพลของผูหญิงมาจากซาตาน
.
ไมมสี งิ่ ใดทีผ่ ูหญิงคริสเตียนสามารถกระทําเพื่อชาติในดานโลกฝายวิญญาณ
.
การถวายตัวแดพระเจาและการมีวินัยเพื่อพระเจาไมไดหมายความวาคุณจะพบการนํา
ทางในชีวิตของคุณ
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คําตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 13
1. เปนมารดาของพระเมสิอาห
เปนคนแรกที่เทศนาเรื่องการไถบาป
เปนคนแรกที่ไดรับการเปดเผยพระองควาทรงเปนพระเมสิอาห
เปนนักประกาศขามวัฒนธรรมเปนคนแรก
เปนผูท อี่ ยูกับพระเยซูในวาระสุดทายที่ไมกางเขน
เปนพวกแรกที่หลุมฝงศพ
เปนพวกแรกที่ประกาศเรื่องการฟนขึ้นจากความตาย
เปนคนแรกที่ไดเห็นองคพระคริสต
เปนชาวยุโรปคนแรกที่กลับใจ
2. องคพระผูเ ปนเจาประทานพระวจนะ พวกผูหญิงที่นําขาวดี ก็เปนพวกใหญโต สดุดี 68.11
3. ก. ถ
. ถ
. ผ
. ผ
. ผ
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