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บทที่ 3
ความแตกตางของผูหญิงในสุภาษิต

วัตถุประสงค
เมือ่ศึกษาจบบทเรียนนี้แลวทานสามารถที่จะ
*      เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ าได
* จ ําแนกผูหญิงทั้งสองแบบไดโดยแยกแยะจากที่ไดกลาวไวในพระธรรมสุภาษิต
* พรรณนาลกัษณะเฉพาะของผูหญิงที่ “แตกตางไปเพราะอยูนอกทางของพระเจา”
* พรรณนาลกัษณะเฉพาะของผูหญิงที่ “บริสุทธิ์ในทางของพระเจา”

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ.
“เสนหเปนของหลอกลวง และความงามก็เปลาประโยชน แตสตรียํ าเกรงพระเจา      

สมควรไดรับคํ าสรรเสริญ”      สุภาษิต 31:30

คํ านํ า

เมือ่แรกผูหญงิถูกสรางโดยพระเจานั้น อยูในสภาพสวยงามและไรบาป คร้ันผูหญิงลม
ลงในความบาป   ปจจบัุนผูหญิงทุกคนจึงอยูในประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้
ผูหญิงที่อยูนอกทางของพระเจา : ผูหญิงบาปที่ยังไมไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดและ
ยงัไมไดรับการยกโทษบาป
ผูหญิงที่อยูในทางของพระเจา : คร้ังหนึ่งเคยเปนคนบาป แตหญิงนี้ไดสารภาพและตอนรับพระเยซู
เปนพระผูชวยใหรอด บัดนี้เธอยืนบริสุทธิ์อยูตอพระพักตรพระเจา

หนังสือสุภาษิตในพระคัมภีรเดิมกลาวถึงผูหญิงไวมาก เนนยํ้ าความแตกตางระหวาง       
ผูหญิงทั้งสองประเภทไว

ผูหญงิทีอ่ยูนอกทางพระเจาถูกเอยถึงในฐานะ      “ผูหญิงตางดาว”
ผูหญงิทีอ่ยูในทางของพระเจาถูกเอยถึงในฐานะ   “ผูหญิงที่บริสุทธิ์”
เร่ืองราวของผูหญิงแปลกหนาดํ าเนินไปตอเนื่องกันคลายเสนดายเกือบตลอดเรื่องใน

หนังสือสุภาษิต จนกระทัง่บทสดุทายซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของผูหญิงที่บริสุทธิ์เพื่อเสนอไวใหเปนความ
แตกตางที่มีสงาราศีชัดเจน
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หนังสือสุภาษิต

หนงัสอืสุภาษติถกูอางอิงในฐานะ  “สติปญญาสํ าหรับการดํ าเนินชีวิตในแนวตั้ง” เปน
การรวบรวมหลักสํ าคัญของสติปญญาที่ไดรับจากพระเจา (ในแนวตั้ง) เพื่อปกครองชีวิตของเรากับคน
อ่ืนในแนวนอน

    พระเจา

                  
           คนอื่น    คนอื่น

การด ําเนินชีวิตในดานแนวนอนกับคนอ่ืน

คํ าวา “สุภาษิต”  หมายถงึ  “การพูดสั้นรัดกุมแตกินใจความลึกซึ้งโดยไมตองเปลืองคํ า
พดู”  สุภาษิตแตละบทเปนคํ ายอที่กระชับไดความจริงเปนสํ าคัญ

โซโลมอน ราชโอรสของกษัตริยเดวิด เปนผูเขียนไวเปนสวนมากที่สุด ใน 1 พงศกษัตริย 
ไดบันทกึไววา โซโลมอน “ตรัสสุภาษิตสามพันขอ” ภายใตการดลใจจากพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์
ไดปกปกษรักษาบางขอไวใหเราดังปรากฏในหนังสือสุภาษิต

โซโลมอนสนใจในการเปรียบเทียบความแตกตางของผูหญิงที่อยูนอกทางของพระเจา
และผูหญิงที่อยูในทางของพระเจาซึ่งไดมาจากสวนหนึ่งของชีวิตสมรสของพระองคเอง โซโลมอนทํ า
บาปตอพระเจาโดยการแตงงานกับมเหสีมากกวาหนึ่งองค มเหสีบางคนของพระองคเปนผูหญิงที่อยู
นอกทางของพระเจาและปรนนิบัติพระอื่น

สุภาษติจ ําแนกลกัษณะเฉพาะหลายประการของหญิง “ตางดาว” ขณะที่ลักษณะเหลา
นีอ้าจเกดิขึน้ไดแกผูหญิงบาปคนหนึ่งคนใดก็ได ลักษณะประการอื่นๆ ก็อาจลุกลามเกิดขึ้นไดอีกถาชีวิต
ของเธอไมไดถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซูคริสต
ความไมจริงใจ

ผูหญิงที่อยูนอกทางของพระเจาใชวาจาพะเนาพะนอใหการยกยองที่ไมจริงใจดวยหวัง
ประจบเทานั้น สุภาษิตสอนใหหลีกพน:

“เจาจะรอดพนจากหญิงชั่ว จากหญิงสัญจรที่พูดจาพะเนาพะนอ”       สุภาษิต 2:16
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“เพือ่สงวนเจาไวจากหญิงชั่วราย จากลิ้นพะเนาพะนอของหญิงสัญจร”   สุภาษิต 6:24
“เพือ่ปญญานี้จะพิทักษเจาไวใหพนจากหญิงชั่ว” สุภาษิต 7:5

ความชั่วราย:
หนึง่ในวตัถุประสงคของสุภาษิตก็เพื่อใหหลักสํ าคัญไว………….
“เพือ่สงวนเจาไวจากหญิงชั่วราย” สุภาษิต 6:24

นกัทํ าลาย:
หญงิทีอ่ยูนอกทางพระเจาเสาะหาทางทํ าลายคนอื่นโดยฉุดลากเขาใหทํ าบาปกับเธอ:
“เพราะจะจางหญิงแพศยาดวยขนมปงกอนเดียวก็ยังได แตหญิงเลนชูลาชีวิตประเสริฐ

ของชายทีเดียว”  สุภาษิต 6:26
การไมรูจักประมาณตน:

       ผูหญงิบาปนั้นนุงหมไมสมควร:
       “และนีแ่นะหญงิคนหนึ่งมาพบเขา แตงตัวอยางหญิงแพศยา หัวใจเจาเลห”สุภาษิต 7:10
       หลอนเปรียบดังหลุมพรางลึกซึ่งลอใจใหเหยื่อตก:
       “เพราะหญงิแพศยาเปนหลุมลึก และหญิงสัญจรจะเปนเหมือนบอแคบ”   สุภาษิต 23:27
       หลอนพูดแตคํ าลวงลอใหคนทํ าบาป:
       “เพราะรมิฝปากของหญิงชั่วนั้นก็หยาดนํ้ าผึ้งออกมา และคํ าพูดของนางก็ล่ืนยิ่งกวา

นํ ้ามัน”     สุภาษิต 5:3
ชางทะเลาะวิวาท:

      “ชางทะเลาะววิาท” หมายถึง มักประคารม มักโตเถียงเปนประจํ า มีนิสัยชอบกอเหตุวิวาท     
มกัมสีวนรวมในการทุมเถียงขัดแยงเสมอ
        “บุตรโงเขลาเปนความพินาศของบิดาของเขา และการทะเลาะวิวาทของภรรยาก็เหมือนนํ้ า
ฝนยอยหยดไมรูหยุด” สุภาษิต 19:13

       “ฝนยอยแปะๆ ไมหยุดในฤดูฝนฉันใด ผูหญิงที่ข้ีทะเลาะก็เหมือนกันฉันนั้น”สุภาษิต 27:15
       “อยูในแผนดินทุรกันดาร ดีกวาอยูกับผูหญิงที่ข้ีทะเลาะและจูจี้ข้ีบน”    สุภาษิต 21:19

นกัปะทะคารม:
        พระคมัภีรสองขอนี้พูดถึงการเปนปากเสียงดังลั่นของผูหญิงที่ไมไดอยูในทางของพระเจา

“มปีากมเีสยีง” แปลวาสงเสียงดังลั่นสุดขีดและตอสูดวยวิธีการใชความดังกวาหยาบคายกวาของเสียง
เขาพิชิต สุภาษิตเตือนไววา:

        “อยูทีข่างบนหลังคาเรือนดีกวาอยูในเรือนรวมกับหญิงขี้ทะเลาะ” สุภาษิต 21:9
        ขอพระคมัภีรทีค่ลายคลึงกันก็เนนวาแมตองเกาะแนนอยูที่มุมหลังคาบานยังเปนที่นา

ปรารถนากวาการอยูรวมบานกับหลอน:
         “อยูทีม่มุบนหลงัคาเรือนดีกวาอยูในเรือนรวมกับผูหญิงขี้ทะเลาะ” สุภาษิต 25:24
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ลวงประเวณี:
     ผูหญงิบาปอาจเกีย่วของทางกายในเชิงลวงประเวณีไดไมยาก แนนอนทีเดียวหลอนเปน    

ผูผิดประเวณจีากพระเจาดวยเพราะวาหลอนละทิ้งสัมพันธภาพอันดีงามของพระเจา:
          “นัน่เปนทางของหญิงลวงประเวณี………” สุภาษิต 30:20
          “บุตรชายของเราเอย เจาจะเคลิบเคลิ้มอยูกับหญิงชั่วทํ าไมเลา” สุภาษิต 5:20

สํ านึกผิดชอบ:
           ผูหญงิบาปไมรับรูถึงสภาพผิดชอบชั่วดีในวิญญาณจิตอยางแทจริง:

“นีเ่ปนทางของหญงิผูลวงประเวณี คือ นางรับประทาน และนางเช็ดปาก และนางพูด
วา “ฉันไมไดทํ าผิด” สุภาษิต 30:20
นาเกลียดนาชัง:

สุภาษิตยกสถานภาพของผูหญิงที่อยูนอกทางของพระเจาซึ่งหมายถึงอยูในสภาพนา     
รังเกียจ ซึ่งหมายถึงวา “ทั้งนาเกลียดและนาชัง” ผูเขียนสุภาษิตไดพรรณนาออกมาเปรียบเทียบ

            “หญงิที่ไมมีใครรักไดสามี………” สุภาษิต  30:23

ไมรูรักษา:
ขอพระคัมภีรสองขอนี้เปดเผยถึงหายนะทางการเงินอาจมาสูผูชายผานทางผูหญิงที่อยู

นอกทางของพระเจา
“จงยึดเสื้อผาของเขาไว  เมือ่เขาเปนประกันใหคนอื่น และยึดตัวเขาไว เมื่อเขาประกัน

คนตางดาว” สุภาษิต 27:13   และ 20:16
โงและเอะอะโวยวาย:

โงกคื็อขาดปญญา “เอะอะโวยวาย”  หมายถงึ บนวาเสียงดังหรือเรียกรองบางสิ่งแบบ
อึกทึกครึกโครม:

“หญงิโงนั้นเสียงเอ็ดอึง………” สุภาษิต  9:13
ไมรูสามัญสํ านึก:

“หญงิโงนั้นเสียงเอ็ดอึง นางปลอยตัวและไมรูจักอาย” สุภาษิต  9:13
ปราศจากความยั้งคิด:

หมายความวาหลอนไมรูจักกาละเทศะ  สุภาษติเปรียบผูหญิงที่สวยแตปราศจากความ   
ยัง้คดิวาเหมือนหวงในจมูกหมู:

“สตรีงามทีป่ราศจากความเฉลียวฉลาด ก็เหมือนหวงทองคํ าที่จมูกหมู” สุภาษิต 11:22
หนังสือสุภาษิตพรรณนาถึงผูหญิงที่อยูนอกทางของพระเจาไวในฐานะบุคคลผูไมนา  

พงึพอใจและไมเปนที่ปรารถนา จึงดีกวาที่จะอยูบนหลังคาบาน (สุภาษิต 21:9) อยูในถิ่นทุรกันดาร   
(สุภาษติ 21:19) หรืออยูในมุมของหลังคาบาน (สุภาษิต 25:24)  ยิ่งกวาอยูรวมกับหลอน
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ลํ าดับความแตกตาง

หนังสือสุภาษิตเสนอลํ าดับความแตกตางที่เขาชุดกันระหวางผูหญิงบริสุทธิ์หรือฉลาด
และผูหญิงตางดาวที่โง:

ตางดาว  (โง)        บริสุทธิ์ (ฉลาด)
       ท ําลายบาน   14:1                            สรางบาน       14:1

                   เอด็อึง, ปลอยตัว, ไมรูจักอาย  9:13               ไดรับเกียรติ    11:16
                    เหมอืนหวงทองคํ าที่จมูกหมู    12:22                         เปนมงกุฏของสามี     12:6
ผูชายถกูเตือนใหเวนเสียจากการลวงประเวณีกับผูหญิง:

“บุคคลผูเขาหาภรรยาของเพื่อนบาน ก็เปนอยางนั้นแหละ ไมมีผูใดที่แตะตองนางแลว 
จะไมถูกปรับโทษ” สุภาษิต  6:29       

“ชายใดที่ลวงประเวณีผัวเมีย ยอมไมมีสามัญสํ านึก ผูใดที่กระทํ าอยางนั้นก็ทํ าลาย     
ตนเอง”     สุภาษิต 6:32
ผูชายควรพึงพอใจอยูกับภรรยาของตนยิ่งกวาผูหญิงอื่น.

“จงใหนํ้ าพุของเจาไดรับพร และเปรมปรีดอยูกับภรรยาตน ที่เจาไดเมื่อหนุมนั้น”
      สุภาษิต 5.18

ภรรยาที่บริสุทธิ์คือของขวัญจากพระเจา:
“บุคคลทีพ่บภรรยาก็พบของดี และไดรับความโปรดปรานจากพระเจา”สุภาษิต  18:22
“………….แตภรรยาที่หยั่งรูมาจากพระเจา”           สุภาษิต  19:14

ภรรยาตางดาวมักทะเลาะวิวาทและเปนการทดลองที่ไมรูจบ:
“…….การทะเลาะววิาทของภรรยาก็เหมือนนํ้ าฝนที่ยอยหยดไมรูหยุด” สุภาษิต  19:13

ผูหญิงที่บริสุทธิ์

หลงัจากพรรณนาถึงผูหญิงตางดาวตลอดสุภาษิตแลว ผูเขียนก็จบลงดวยสงาราศรีซึ่ง
แตกตางกวาของผูหญิงบริสุทธิ์

หวัขออภิปรายขึ้นตนดวยคํ าถามและการประกาศแจงใหทราบ.
“ใครจะพบภรรยาที่ดี เธอประเสริฐยิ่งกวาทับทิมมากนัก”           สุภาษิต  31:10
จงอานสุภาษิต 31:10-31  ซึง่บอกลกัษณะเฉพาะของผูหญิงบริสุทธิ์ไวอยางละเอียด 

เปดพระคมัภีรกางไวเมื่อศึกษาถึงขอความนี้ขณะที่ทานทบทวนถึงบุคคลิกภาพลักษณะของเธอ
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จงจ ําไวเสมอวา, แมผูหญิงบาปก็อาจไมแสดงลักษณะทั้งหมดของคนตางดาว ดังนั้น
ลักษณะตอไปนี้ก็อาจไมปรากฏทั้งหมดในผูหญิงที่อยูในทางของพระเจา พวกเธอสามารถผานการ
เจริญเตบิโตฝายวญิญาณ อยางไรก็ตาม ลักษณะที่ดีงามเหลานั้นเปนภาพที่พระเจาประทานใหผูหญิงผู
อยูในทางของพระองคอยางแทจริง

ตอไปนีเ้ปนขอพระคัมภีร ใหศึกษาทีละขอถึงลักษณะเฉพาะของผูหญิงบริสุทธิ์:
ขอที่ 10:

ผูหญงิบริสุทธิ์นั้นหายาก ดังที่ผูเขียนถาม “ใครจะพบภรรยาที่ดี…..” ผูบริสุทธิ์หมายถึง
ตองมจีริยธรรมดี ผูหญิงชนิดนี้คือของประทานจากพระเจาซึ่งมีคานิรันดรยิ่งกวาทับทิม

พระคัมภีรฉบับแอมพลิฟาย (ฉบับสองภาษา อังกฤษ-ไทย………ผูแปล) ไดขยาย
ความขอนีว้ารวมถึงลักษณะเฉพาะของความเฉลียวฉลาดและความสามารถดวย
ขอที่ 11:

เธอเปนที่เชื่อถือได และจิตใจของสามีก็ปลอดภัยในการไววางใจเธอ
ขอที่ 12:

สัมพนัธภาพของเธอถูกตองไมมีที่ติ เธอทํ าทุกสิ่งเพื่อสงเสริมสามีใหดีเดน พระคัมภีร
ฉบับแอมพลฟิายขยายความถึงความหมายของคํ าวา “ดี” กวางขึ้นอีก คือรวมถึงความคิดสรางสรรค 
อันจะท ําความสบายใหสามีและรูจักวิธีการกระตุนเราใจสามีใหกลาคิดกลาทํ าสิ่งถูกตอง
ขอที่ 13:

เธอขยันและทํ างานอยางแข็งขัน
ขอที่ 14:

เธอขวนขวายเพื่อสามี ขอนี้หมายถึง      ทัง้ทางดานวิญญาณจิตและฝายรางกายให
สมดลุยกนัฉบบัแอมพลฟิายขยายความตออีกวา เธอจัดหาเพื่อบํ ารุงสามีในดาน “ชีวิตความเปนอยู เงิน
ทองขาวของและการเอาใจทุกสิ่งที่สามีปรารถนาในความรับผิดชอบของแมศรีเรือน”

ขอที่ 15:
เธอถีถ่วนและรับผิดชอบ เธอตื่นแตเชาตรูเพื่อดูแลทุกคนในครอบครัวใหทั่วถึง ส่ิงนี้ยัง

หมายถงึตืน่เชาเพื่อเปนรูปแบบของการเตรียมจิตวิญญาณใหพรักพรอมในการเขาเฝาพระเจา
ผูหญงิบริสุทธิ์ผูอยูในทางของพระเจาคือผูบริหารที่ดี เพราะวาเธอสามารถแบงงานให

แตละคนไดตามความเหมาะสม
ขอที่ 16:
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เธอเปนเหมือนนักธุรกิจดวย เธอวิเคราะหดูเห็นวาสิ่งใดดีมีผลกํ าไรก็วางแผนไว         
ลวงหนาและไตรตรองจนรอบคอบกอนดํ าเนินการ เธอรูจักเขมงวดและหวงแหนผลกํ าไรใน “เรือกสวนไร
นา” หรือถีถ่วนในผลประโยชนซึ่งพระเจาไดประทานใหเธอเปนผูอารักขา
ขอที่ 17:

ผูหญิงบริสุทธิ์ของพระเจาตองเขมแข็ง ฉบับแอมพริฟายบอกวา เธอพึ่งพาพระกํ าลัง
จากพระเจาเธอยํ าเกรงพระเจาและฤทธานุภาพของพระองคหลอเลี้ยงจิตวิญญาณเธอใหกลาหาญ          
พลก ําลงัในกายเธอก็บึกบึนบากบั่นในภาระกิจที่พระเจาทรงประทานใหรับผิดชอบ
ขอที่ 18:

เธอมทีศันคตติอตนเองในทางที่ดี (ทางบวก-ผูแปล) เธอไมหวั่นไหวตอสถานการณภาย
นอกจาก ฉบับแอมพริฟายกลาววา ตะเกียงของเธอไมเคยดับ แมในคํ่ าคืนที่มีปญหาและความทุกขรอน 
ความเกงกลาสามารถของเธอแสดงออกดั่งแสงไฟ ขับไลความกลัว ความสงสัย และความไมไววางใจ
ในพระเจาออกไปจนหมดสิ้น
ขอที่ 19:

เธอเชี่ยวชาญและชํ านาญกิจการงานทุกอยาง เธอรูซึ้งถึงกุศโลบายทางการคาการ
พาณชิยอยางถองแทกอนแลวจึงพูด

ขอที่ 20:
 ผูหญงิบริสุทธิ์เอื้ออารีแกคนยากจน และเอื้อเฟอเจือจานแกผูที่ขัดสน พระคัมภีรฉบับ
แอมพรฟิายกลาววา เธอรูจักปรนนิบัติผูอ่ืนในทางรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
ขอที่ 21:

ผูหญิงบริสุทธิ์ไมกลัวสิ่งใดเลย
เธอเตรยีมเครือ่งนุงหมใหทุกคนในครอบครัว ไมใชเพียงแตรางกายเทานั้น ทั้งทางฝาย

วญิญาณดวย หนังสือฮีบรู 9:19-21  กลาวถงึการชํ าระบาปฝายวิญญาณดวยพระโลหิตของพระคริสต
แทนโมเสสดวย
ขอที่ 22:

ขอนีบ้รรยายถึงหญิงบริสุทธิ์ในฐานะแมบานนักประดิษฐซึ่งมีฝมือในการตัดเย็บเกงเทา
กบัที่แตงตัวดีเหมาะสม
ขอที่ 23:

เธอสนบัสนนุต ําแหนงหนาที่การงานของสามีจนสุดความสามารถ
ขอที่ 24:

เธอเปนสตรีนักธุรกิจที่ดี
ขอที่ 25:
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เธอองอาจ มีเกียรติ และแจมใส ไมหวั่นไหวตออนาคต
ขอที่ 26:

เธอเจรจาดวยสติปญญา และทํ านุบํ ารุงคนดวยวาจาไพเราะ เธอระมัดระวังลิ้นใหพูด
แตถอยคํ ากรุณา
ขอที่ 27:

เธอรบัผิดชอบและดูแลกิจการในครัวเรือน ไมนิ่งดูดาย ขยันและกระฉับกระเฉง
ขอที่ 28:

ผูหญงิบริสุทธิ์เปนทั้งภรรยาและเปนทั้งแมที่แทจริง
ขอที่ 29:

เธอ “ล้ํ าเลิศในคุณธรรม” ชีวิตของเธอเปนแบบอยางที่ประเสริฐ การปรนนิบัติรับใช
ฝายจติวิญญาณก็เปนที่ปรากฏวาดีเยี่ยม
ขอที่ 30:

เธอประสบความสํ าเร็จ และคนทั่วไปกลาวขวัญถึง เธอมีความยํ าเกรงพระเจา
ขอที่ 31:

           เธอเกดิผลมากมายและไดรับเกียรติยศในที่สาธารณะสํ าหรับการกุศลและสังคม
สงเคราะห   แมกิจกรรมของเธอก็ไดรับการยกยอง (วาทํ าเพื่อสวนรวม-ผูแปล) โดยมิตองมีการโฆษณา

ความลับของผูหญิงบริสุทธิ์

อะไรคือ ความลับของผูหญิงบริสุทธิ์ เธอสามารถเปนเจาของลักษณะนิสัยทางบวก
เหลานี้ไดอยางไร

เธอย ําเกรงพระเจา ความชอบธรรมทั้งหมดของเธอ ลักษณะนิสัยทางบวกอันอัศจรรย
ของเธอเปนผลพวงมาจากการที่เธอมีสัมพันธภาพอันถูกตองกับพระเจา

ความยํ าเกรงพระเจากินความหมายมากกวาการเคารพพระองคซึ่งรวมไปถึงการรับรู
พระลักษณะความเปนพระเจาของพระองคดวย ตองระลึกเสมอและสารภาพบาปของตนเองอยูเสมอ
และตองยอมรับองคพระเยซูคริสตในฐานะเปนพระผูชวยใหรอด เมื่อทานกลายมาเปนสิ่งถูกสรางใหม
ในองคพระเยซูคริสตแลวสิ่งเกาๆทั้งหมดก็ลวงไป:

“เหตฉุะนัน้ ถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนถูกสรางใหมแลว ส่ิงสารพัดที่เกาๆ ก็
ลวงไป    นีแ่นะกลายเปนสิ่งใหมๆทั้งนั้น” 2  โครินธ  5.17

คร้ังหนึ่งผูหญิงบริสุทธิ์ก็เคยหายนะดวยบาปซึ่งตกทอดมายังผูหญิงทุกคนผานทางเอวา
ดวยบาปแรกดัง้เดิมนั้น ความแตกตางระหวางผูหญิงบริสุทธิ์กับผูหญิงบาปก็คือ เธอไมทํ าบาปอีกตอไป 
เธอไดรับการชํ าระใหสะอาดแลวโดยอํ านาจความชวยเหลือของพระคริสต
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ชีวิตของทานก็เชนเดียวกันที่เคยหายนะเพราะบาป ทานอาจมีลักษณะนิสัยหลาย
ประการของผูหญิงบาปซึ่งเกิดขึ้นไดในชีวิตของทาน แตเดี๋ยวนี้ ผานทางพระคริสต ทานสามารถไดรับการ
เปลี่ยนสภาพจากผูหญิงบาปไปเปนผูหญิงบริสุทธิ์ ทานสามารถสะสมความชอบธรรมใหมีสัมพันธภาพ
อันดีงามกับพระเจาไดและยินยอมใหพระองคพัฒนาลักษณะนิสัยอันดีงามและบริสุทธิ์ใหบังเกิดมีข้ึนใน
ชวีิตของทาน

ส่ิงที่ทานตองทํ าทั้งหมดมีอยูประการเดียวก็คือ สารภาพบาปของตัวทานและยอมรับ
พระเยซูคริสตในฐานะพระผูชวยใหรอดของทาน ถาทานยังไมเคยทํ าพันธสัญญานี้ จงอธิษฐานตอพระ
เจาดวยคํ าพูดของทานเองและปฏิบัติตามขอแนะนํ านี้เดี๋ยวนี้

บทสรุป

ขอพระคัมภีรหนึ่งซึ่งเปนสุภาษิตที่สรุปไดอยางรัดกุมเพื่อสอนในเนื้อหาสาระเรื่องผูหญิง 
ขอนีเ้ปนขอสุดทายซึ่งแสดงขอแตกตางระหวางผูหญิงตางดาวและผูหญิงบริสุทธิ์.

“เสนหเปนของหลอกลวง และความงามก็เปลาประโยชน       แตสตรียํ าเกรงพระเจา
สมควรไดรับคํ าสรรเสริญ”           สุภาษิต  31:30
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ชื่อ…………………………………………….                                         สตรี - แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

บททดสอบตนเอง บทที่ 3

1. เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. คํ าวา “สุภาษิต” แปลวาอะไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3. คํ าวา “ตางดาว” แปลวา อะไร เมื่อใชในหนังสือสุภาษิต
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4. คํ าวา “บริสุทธิ์” แปลวา อะไร เมื่อใชในหนังสือสุภาษิต
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

5. จงอานลกัษณะนสัิยแตละรายการขางลางนี้ ถาเปนลักษณะนิสัยของผูหญิงตางดาว จงเขียน ต ลงใน
ชองวางขางหนา ถาเปนลักษณะนิสัยของผูหญิงบริสุทธิ์ จงเขียนอักษร บ ลงแทน
a. ไมจริงใจ  j.             เจาโทสะ
b. ชั่วราย k. โง
c. หลอกลวงในหัวใจ l. ไมขยัน
d. ชอบโตเถียง m. เชี่ยวชาญ
e. เปนมงกุฎแหงสามี n. ความชอบธรรมของตนเอง
f. หวงทองในจมูกหมู o. ทะเลาะวิวาท
g. นาเกลียดนาชัง p. ไววางใจได
h. หายาก q. ย ําเกรงพระเจา
i. ไมสุขุม r. บริสุทธิ์



33

ส ําหรับศึกษาตอดวยตนเอง

1. ถาทานไดทํ าพันธสัญญากับพระเยซูคริสตเปนพิเศษแลว จงขอรองพระองคใหยกโทษความบาป
ของทานและยอมรับพระองคไวในฐานะพระผูชวยใหรอด       เราอยากทราบขาวนี้ โปรดเขียนถึง
เราที ่:สถาบนัวาระแหงการเก็บเกี่ยว  ตู ปณ.8  ปทจ.นนทบุรี  จ.นนทบุรี   11000

2. เพื่อใหสามารถเปนไปไดในการศึกษาตอดวยตนเองถึงสุภาษิตที่อางถึงผูหญิง จึงไดใหรายการขอ
พระคัมภีรไวขางลางนี้ ชองวางเวนไวเพื่อใหทานสรุปและบันทึกใจความของแตละขอดวยคํ าของ
ทานเอง

อางถึง สรุป
2.16
5.3
5.18
5.20
6.24
6.26
6.29
6.32
7.5
7.10
9.13
11.16
11.22
12.4
14.1
18.22
19.13
19.14
20.16
21.9
21.19
23.27
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25.24
27.13
27.15
30.20
30.23
31.10-31

                            หนานีไ้มตองทํ าสงมาคะ ใหเก็บไวศึกษาเมื่อใดก็ไดที่วาง
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สตรี - แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คํ าตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 3

1. เสนหเปนของหลอกลวง และความงามก็เปลาประโยชน แตสตรีที่ยํ าเกรงพระเจาสมควรไดรับคํ า
สรรเสริญ    สุภาษิต 31.30

2. สุภาษติ หมายถึง การกลาวคํ าสั้นรัดกุมแทนคํ ามากมาย
3. ผูหญงิตางดาว คือ ผูหญิงผูอยูนอกทางของพระเจา ไมบริสุทธิ์  ไมมีความชอบธรรม
4. ผูหญงิบริสุทธิ์ คือ ผูหญิงผูอยูในทางของพระเจา บริสุทธิ์ ชอบธรรม
5. ถาทานท ําขอใดผิด จงทบทวนลักษณะนิสัยของผูหญิงตางดาวและผูหญิงบริสุทธิ์

 a.    ต                                       j.    ต
       b     ต                                       k.   ต
       c.    ต                                       l.    ต
       d.    ต                                      m.   บ
       e.    บ                                      n.    ต
       f.     ต                                      o.    ต
       g     ต                                      p.    บ
       h.    บ                                      q.    บ
       i.     ต                                       r.    บ
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