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บทที่ 6
สัมพันธภาพของพระเยซูที่มีตอผูหญิง

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทเรียนนี้ ทานสามารถที่จะ
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- พดูถงึการพบปะผูหญิงครั้งสํ าคัญๆ ของพระเยซูระหวางที่ทรงรับใชภาระกิจของ

พระบิดาในโลกมนุษย
- รูถงึความสมัพนัธของคุณเองกับพระเยซูซึ่งมีรากฐานอยูในการทํ าตามนํ้ าพระทัย

ของพระบิดาดวย

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ดวยวาผูใดจะกระทํ าตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตยในสวรรค ผูนั้นแหละ

เปนพีน่องชายหญิงและมารดาของเรา”          มทัธิว 12:50

คํ านํ า

ในบทนีท้านจะไดศึกษาถึงสัมพันธภาพทั่วไปของพระเยซูที่มีตอผูหญิง
ในบทตอไป ทานจะไดรับรูมากขึ้นถึงภูมิหลังทั่วไปในบทนี้ เพือ่ศึกษาถึงสิ่งที่พระเยซู

ทรง เกีย่วของกับผูหญิงทุกเหตุการณ
บุคคลิกภาพของพระเจานั้น มกีารผสมกันทั้งความเปนพอและเปนแม พระคัมภีรเดิม

บงบอกสภาพความเปนแมเมื่อเมื่ออิสยาหบันทึกพระวจนะของพระเจา:
“ผูหญงิจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไมเมตตาบุตรจากครรภของนางไดหรือ

แมวาคนเหลานี้ยังลืมได กระนัน้เราก็จะไมลืมเจา” อิสยาห 49:15
“ด่ังผูที่มารดาของตนเลาโลม เราจะเลาโลมเจาเชนนั้น และเจาจะรับการเลาโลมใน

เยรูซาเล็ม”       อิสยาห 66:13
“โอ เยรซูาเล็มๆ…เราใครจะรวบรวมลูกของเจาไวเนืองๆ เหมอืนแมไกกกลูกอยูใตปก

ของมัน”มทัธิว 23:37
คํ าสอนของพระเยซู “ไมมีเพศ” เพราะไมมีแหงใดเลยที่พระองคทรงสอนใหปฏิบัติแก ผู

หญิงลวนๆ แตมอียูสองสามแหงที่พระองคทรงสอนแกสาวกซึ่งหมายถึงขอปฏิบัติแกผูชายเทานั้น
ดังตัวอยาง   มทัธิว 5:28   และ 32,  23:8
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ผูหญิงกับการสรางสาวก

พระคริสตทรงรวมผูหญิงไวในคํ าสอนของพระองค ในมาระโก 7:10-11  พระองคตรัส
เร่ืองการใหเกียรติบิดามารดา และทรงยํ้ าคํ าวา “พอ” กับ “แม” ถงึสีค่ร้ังปรากฎในขอพระคัมภีรสองตอน
แมมคํี ากรกีคํ าเดียวที่ใชแทนความหมายพอแมซึ่งพระองคนาจะใช แตเห็นไดชัดวาพระองคตองการเนน
ยํ ้าวา ทัง้แมและพอควรแกการไดรับเกียรติเทาเทียมกัน

เมือ่พระเยซูพูดถึงการสรางสาวก พระองคนบัผูหญิงไวในฐานะสมาชิกซึ่งเปนที่รักใคร
ของครอบครัว:

“ทานทัง้หลายคิดวาเรามาเพื่อจะไดเกิดสันติภาพในโลกหรือ เราบอกทานวา มิใช แต
จะใหแตกแยกกันตางหาก…..พอจะแตกแยกจากลูกชาย และลกูชายจะแตกแยกจากพอ แมจากลูกสาว
และลูกสาวจากแม แมผัวจากลูกสะใภ และลูกสะใภจากแมผัว” ลูกา 12:51,  53

ยงัมขีอพระคมัภีรอีกตอนหนึ่งเกี่ยวกับการสรางสาวกซึ่งรวมขออางอิงถึงผูหญิงไวดวย:
“ผูใดไดสละบานหรือพี่นองชายหญิง หรือบิดามารดา หรือลูก หรือไรนาเพราะเห็นแก

เราและขาวประเสริฐของเรา ผูนัน้จะไดรับตอบแทนรอยเทาคือ  บาน พีน่องชายหญิง มารดาและลูก”
                                    มาระโก 10:29-30

อีกโอกาสหนึ่ง เมือ่พระเยซูกํ าลังตรัสกับฝูงชน มารดาและพวกนองชายของพระองค
พากนัมาหาพระองค เมือ่มผูีทลูพระองคถึงเรื่องญาติของพระองคมาตามหาพระองค พระองคตรัสวา:

“ใครเปนมารดาของเรา ใครเปนพี่นองของเรา พระองคทรงชี้ไปทางพวกสาวกและตรัส
วา นีเ่ปนมารดาและพี่นองของเรา ดวยวาผูใดจะกระทํ าตามพระทัยพระบิดาของผูทรงสถิตยในสวรรค ผู
นัน้แหละเปนพี่นองชายหญิงและมารดาของเรา” มทัธิว 12:48-50,   มาระโก 3:33-35

พระคมัภีรนีเ้สนอความจริงที่สํ าคัญตอความสัมพันธของทานกับพระเยซู สัมพันธภาพ
ของทานไมจํ าเปนตองมีพื้นฐานวาเปนหญิงหรือเปนชาย หนุมหรือแก แตงงานแลวหรือเปนโสด         สัม
พนัธภาพของทานตองตั้งอยูบนนํ้ าพระทัยของพระเจา สวนหนึ่งของ “การกระทํ าตามนํ้ าพระทัย
พระเจา”  ก็คือ  การตอนรับพระเยซูคริสตไวในฐานะเปนพระผูชวยใหรอดเปนการสวนตัว ดังที่
พระเจา……..

“……….ไมทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย     แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้ง
ปวงกลับใจเสียใหม” 2 เปโตร 3:9

การปกปองผูหญิง

มอียูสองโอกาสดวยกันที่พระเยซูทรงปกปองผูหญิง เมือ่ผูหญงิบางคนนํ าเด็กๆมาหา
พระเยซูเพื่อใหอวยพระพร เหลาสาวกหามปราบไว แตพระเยซูทรงกลาววา



57

“จงยอมใหเด็กเล็กๆเขามาหาเรา อยาหามเขาเลย เพราะวาแผนดินของพระเจาเปน
ของคนเชนเด็กอยางนั้น” มาระโก 10:14

เมือ่มารียแหงเบธานีรินนํ้ าหอมราคาแพงลงบนพระเยซู พวกสาวกหาวาเปนการสิ้นเปลือง
พระเยซูตรัสวา การกระท ําของเธอจะถูกกลาวขานเลากันตอๆไมรูจบ    เปนอนุสรณวาขาวประเสริฐจะได
ถกูสงออกไปเทศนาสั่งสอนเพราะวา เธอเปนผูที่เขาใจถึงแผนการแหงการสิ้นพระชนมของพระองคและ
การฝงพระศพและไดรวมชโลมพระองคไวเปนการเตรียมเฉลิมฉลองแดพระองค

ผูหญงิในการรวมรับใชกับพระคริสต

พระคริสตไมไดเรียกผูหญิงใหรวมอยูในบรรดาสาวกทั้งสิบสองคนซึ่งพระองคไดเลือกไว
ต้ังแตเร่ิมตนการปฏิบัติภาระกิจของพระองคแกประชาชน การทีจ่ะเลือกผูหญิงใหเขารวมอยูในสัมพันธ
ภาพใกลชดิตามธรรมชาติเชนนั้นอาจถูกพิจารณาวาไมเหมาะสมดวยประการทั้งปวง

มีบางคนเชื่อวาเปนเพราะพระคริสตไมไดทรงเลือกผูหญิงเลยในบรรดาสาวกทั้งสิบสอง
คนนับแตแรกเริ่ม ดังนัน้กไ็มควรใหผูหญิงเปนผูนํ าคริสตจักร แตพระองคก็มิไดเลือกคนตางดาว*  แม
กระนั้นขาวประเสริฐยังไดแผขยายออกไปยังชนตางชาติและเราก็มีผูนํ าฝายวิญญาณหลายคนที่เปนผูมี      
บทบาทยิ่งใหญและเปนคนตางชาติ พระองคกไ็มไดทรงกระทํ าสิ่งใดในทางที่คลายคลึงกับที่คริสตจักร
สวนใหญปฏิบัติกันทุกวันนี้ โดยมศิีษยาภิบาลหนึ่งทานไดรับการอบรมในโรงเรียนพระคริสตธรรม มี
ชั้นสอนรวี มปีายติดขาวสารของคริสตจักรเปนตน แมกระนัน้เราทั้งหลายก็มีอิสระในการใชส่ิงเหลานี้
ในการดํ าเนินการในคริสตจักรของเรา

พระคัมภีรไดเอยถึงผูหญิงบางคนซึ่งไดเปนผูรวมเดินทางไปรับใชในการประกาศขาว
ประเสริฐรวมกับพระเยซู:

“ตอมาพระองคก็เสด็จไปตามบานตามเมือง ทรงประกาศขาวประเสริฐเร่ืองแผนดินของ
พระเจา สาวกสบิสองคนนั้นก็อยูกับพระองค

พรอมกบัผูหญิงบางคนที่มีผีรายออกจากนางและที่หายโรคตาง ๆ คือ มารีย ทีเ่รียกวา
ชาว      มกัดาลาที่พระองคไดทรงขับผีออกจากนางเจ็ดผี

และโยอันนาภรรยาของคูซา ตนเรอืนของเฮโรดและสูสันนาและผูหญิงอื่นๆหลายคนที่
เคยปรนนิบัติพระองคและสาวกดวยปจจัยของเขา”          ลูกา 8:1-3

อัธยาศัยของพระคริสต

พระครสิตทรงมีอัธยาศัยสุภาพออนโยนตอผูหญิงเสมอ พระองคไมเคยตรัสในเชิงดูถูก
เหยยีดหยามหรือตรัสอยางเกรี้ยวกราดตอผูใดเลย
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เมือ่พระกุมารเยซูมีอายุไดสิบสองขวบ        บิดามารดาไดพาไปกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาล
ปสกา ในตอนเย็นของการเดินทางกลับวันแรก บิดามารดาหาพระองคในกองคาราวานไมพบ ดังนั้นทาน
ทัง้สองจงึกลบัไปยงัเยรซูาเล็มในที่สุดทานก็พบพระองคอยูทามกลางพวกธรรมาจารยชั้นผูนํ าในพระวิหาร

เมือ่มารดาของพระองคตอวาพระองค  คํ าตอบของพระกุมารที่ใหแกมารดาก็เปนคํ า
อธบิายงาย ๆ และพระองคเสด็จกลับบานกับบิดามารดาและเชื่อฟงทาน (ลูกา 2)

อีกโอกาสหนึง่ซึ่งพระเยซูกลาวไวและดูเหมือนจะขาดความออนโยน ก็คือ ทีง่านแตงาน
ในคานา เมือ่เจาภาพไมมีเหลาองุนรับรองแขกอีก มารดาของพระองคไดบอกใหพระองคทราบและคํ า
ตอบของพระองคคือ:

“พระเยซตูรัสกับนางวา“หญิงเอยใหเปนธุระของขาพเจาเถิด เวลาของขาพเจายังไมมา
ถึง”  ยอหน 2:4

ทีต่อบดังนี้มิไดหมายความวา พระองคไมนับถือคํ าแนะนํ าเรื่องที่จะใหพระองคกระทํ า
บางสิง่เพื่อจะเปนการแกปญหา คํ าวา “หญิงเอย” มใิชคํ าที่ขาดความเคารพ ในเวลาที่เหมาะสม พระเยซู
กไ็ดกระทํ าตามที่นางมารียปรารถนาและการอัศจรรยก็เกิดขึ้นคือ นํ ้าธรรมดาเปลี่ยนเปนเหลาองุน

นางมารยีเองก็มิไดแสดงวาคํ าตอบของพระองคเปนการปฏิเสธ เพราะเธอกลาวแกคนใช
วา  “มารดาของพระองคจึงบอกพวกคนใชวา “จงกระท ําตามที่ทานสั่งเจาเถิด” ยอหน 2:5

เมื่อมารดาของยากอบและยอหนมาหาพระเยซูดวยคํ าขอรองที่เห็นแกตัววาขอใหบุตร
ชายของนางไดที่นั่งขางซายและขางขวาในราชอาณาจักรแหงแผนดินสวรรค พระองคมิไดตํ าหนินาง แต
พระองคตอบวา:

“ทีท่านขอนัน้ทานไมเขาใจ…แตซึ่งจะนั่งขางขวาและขางซายของเรานั้น ไมใชพนักงาน
ของเราที่จะจัดให แตพระบิดาของเราไดทรงเตรียมไวสํ าหรับผูใดก็จะใหแกผูนั้น”       มทัธิว 20:20-23

มเีหตกุารณหนึง่ซึง่กลาวถึงผูหญิงตางชาติที่มาขอรองพระองคใหรักษาบุตรสาวนั้น ไมมี
ส่ิงใดสะทอนถึงความไมสุภาพของพระองค เพราะคํ าวา “สุนัข” นัน้ถกูใชหมายถึงคนตางชาติอยางปกติ
ธรรมดาทั่วๆ ไป ขอแลกเปลีย่นของผูหญิงคนนี้จบลงดวยคํ ายกยองของพระเยซูที่มีตอเธออยางสูงสุดวา
“หญงิเอยความเชื่อ ของเจายิ่งใหญจริงๆ ”     จงอานเรื่องนี้ในมัทธิว  15:21-28

มอียูสามเหตุการณที่บันทึกไวในพระคัมภีรเร่ืองพระเยซูทรงจัดการเรื่องผิดประเวณี จงดู
หวัขอตอไปนี้และอานจากพระคัมภีรของทาน:

ยอหน 8:2-11:   ผูหญงิที่ถูกจับไดในการลวงประเวณี
ลูกา 7:38-39:  ผูหญงิชั่วลางเทาพระเยซู
ยอหน 4:5-30:    ผูหญิงที่บอนํ้ า
ในแตละกรณี พระเยซทูรงแสดงอัธยาศัยดวยทาทีที่ออนโยน ประกอบดวยความรักและ

การใหอภัย
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การสนทนากับผูหญิงชาวสะมาเรียที่บอนํ้ านั้นนาสนใจมากในเรื่องของสัมพันธภาพของ      
พระเยซูกับผูหญิง ชาวสะมาเรยีนัน้เปนศัตรูของพวกยิวและรูกันดีวาไรการศึกษาและเปนที่นารังเกียจ ยิ่ง
ไปกวานัน้ผูหญิงคนนี้ยังเปนคนที่ผิดประเวณีอีกดวย

แตพระเยซูทรงเลือกผูหญิงเชนนี้ คนตางชาติและคนบาป เลอืกไวใหเปนบุคคลแรก(เทา
ที่   พระคัมภีรไดบันทึกไว) ซึง่พระองคทรงเปดเผยพระองคเองวา พระองค คือ พระมาซีฮา พระองค
พจิารณาแลวเหน็วาเธอผูนี้สามารถที่จะรับรูความเปนจริงอันยิ่งใหญทางฝายวิญญาณได

ผูหญงิสะมาเรยีที่บอนํ้ านั้นไดกลายเปนผูประกาศขาวประเสริฐอยางทันทีทันใด ขณะที่
เธอวิง่ไปในเมืองและไปนํ าผูคนมาหาพระคริสต ผลลัพธก็คือ……………….

“……….เขาจงึทูลเชิญพระองคใหประทับอยูกับเขา และพระองคก็ประทับที่นั่นสองวัน
และคนอืน่ๆเปนจํ านวนมากไดวางใจเพราะพระดํ ารัสของพระองค”     ยอหน 4:40-41

ระหวางการไปเยี่ยมบานของมารียและมารธา มารธารูสึกเสียใจเพราะเรื่องจุกจิกใน
ความไมพรอมของครัวเรือน เธอบนวาเปนเพราะมารียไมชวยทํ าอะไรเลยแตนั่งอยูแทบเทาของพระเยซู
แทนการตํ าหนิเธอ พระเยซูตอบวา

“มารธา มารธาเฮย เธอกระวนกระจายและรอนใจดวยหลายสิ่งนัก ส่ิงซึง่ตองการนั้นมีส่ิง
เดียว แต…..มารียไดเลือกเอาสิ่งดีนั้น ซึง่ใครจะชิงเอาไปจากเธอไมได” ลูกา 10:41-42

เมือ่หญงิมายผูยากจนใสเหรียญทองแดงสองอันลงในตูเก็บเงินถวาย พระเยซูทรงยก
ยองการถวายเล็กนอยนั้นอยางสุภาพตอหนาสาวก พระองคตรัสวา:

“หญงิมายจนคนนีไ้ดใสไวในตูเงินถวายมากกวาคนทั้งปวงที่ใสไวในนั้น เพราะวาคนทั้ง
ปวงนัน้ไดเอาเงินเหลือใชของเขามาใสไว แตผูหญิงนี้ขัดสนที่สุด ยงัไดเอาเงินที่มีอยูสํ าหรับเลี้ยงชีวิตของ
ตนมาใสจนหมด” มาระโก 12:43-44

เร่ืองขาวประเสริฐนั้น พระเยซรูะลึกถึงผูหญิงในฐานะผูมีคาควรแกการติดตอดวย เปนผู
มคีวามสามารถในการรับรูถึงความจริงฝายวิญญาณอันลึกซึ้ง เปนผูที่แสดงออกถึงความเชื่ออันยิ่งใหญ
และวางมาตรฐานของการใหอยางเสียสละหมดหัวใจ

ความสงสารที่มีตอผูหญิง

ลักษณะนิสัยพิเศษอันหนึ่งของพระเยซูคือ ทาทขีองพระองคที่มีตอผูหญิงนั้นเต็มไปดวย
ความสงสาร

เมือ่พระองคทรงเรียกบุตรของแมมายที่นาอินใหเปนขึ้นจากตายนั้น พระองคทรงกระทํ า
เนือ่งดวยมีความสงสารนางเปนสิ่งแรก:

“และเมื่อพระองคไดทรงเห็นมารดานั้น พระองคทรงเมตตากรุณาเขาและตรัสวา อยา
รองไห”        ลูกา 7:13
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เนื่องดวยความสงสารของพระองคที่มีตอผูหญิงมายซึ่งปลุกเราพระพิโรธของพระองคที่
ทรงตอตานบุคคลผูแสรงอธิษฐานในที่สาธารณะแตแลวลับหลังก็ยึดบานเรือนของหญิงมาย

“จงระวังพวกธรรมาจารยใหดี…เขามักริบเอาเรือนของหญิงมายและแสรงอธิษฐานเสีย
ยดืยาว” ลูกา 20:46-47

เมือ่พระองคทรงเลี้ยงอาหารคนเปนอันมากซึ่งรวมทั้งผูหญิงดวย เปนเพราะความสงสาร
ทีม่ีตอพวกเขา จงอานเรื่องราวรายละเอียดจาก   มาระโก 6 (ขอ 34)  และมาระโก 8 (ขอ 2)

เมือ่พระเยซตูรัสถึงเหตุการณขางหนาเรื่องกรุงเยรูซาเล็มพินาศนั้น พระองคทรงเพิ่ม
ความสงสารไวในคํ าเตือนวา:

“อนิจจา  นาสงสารหญิงที่มีครรภหรือมีลูกออนกินนมอยู  จงอธษิฐานขอเพื่อเหตุการณ
เหลานี้จะไมเกิดขึ้นในฤดูหนาว”      มาระโก 13:17-18

ขณะที่พระเยซูทรงพระราชดํ าเนินบนหนทางที่ไปสูโกละโกธาและทรงแบกกางเขนอยู
ดวยนัน้มผูีหญิงหลายคนรวมอยูในฝูงชนรอบๆ พวกทหารและนักโทษ ผูหญงิเหลานั้นตางก็กํ าลังครํ่ า
ครวญถึงพระองค พระองคทรงหวงใยเธอเหลานั้นยิ่งกวาพระองคเอง พระองคทรงตรัสวา:

“ธดิาเยรูซาเล็มเอย อยารองใหสงสารเราเลย  แตจงรองไหสงสารตนเอง    และสงสาร
ลูกทัง้หลายของตนเถิด

ดูเถดิจะมเีวลาหนึ่งที่เขาทั้งหลายจะวา ผูหญงิเหลานั้นที่เปนหมันและครรภที่มิได
ปฏิสนธิ์และหัวนมที่มิไดใหดูดเลย กเ็ปนสุข” ลูกา 23:28-29

ตราบจนสิ้นพระราชภาระกิจสุดทายที่พระองคทรงเขามาปรนนิบัติพระบิดาในโลก
มนุษย แมในทามกลางความทุกขทรมานของพระองค กระนัน้ความสงสารและความหวงใยในบรรดา
ผูหญิงของพระองคมิไดลดนอยถอยลงแตประการใดเลย
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ชื่อ ……………………………………………                                                           สตรี – แงมุมบทบาทในพระคัมภีร

บททดสอบดวยตนเอง บทที่ 6

1. สัมพนัธภาพของทานกับพระเยซูมีรากฐานอยูบน

2. เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า:

3.  จงอานชื่อจากรายการแรก แลวเลอืกประโยคจากรายการที่สองซ่ึงบอกถึงสิ่งที่พระเยซูตรัสแกบุคคล
หรือกลุม ใสหมายเลขของประโยคลงขางหนาชื่อที่ถูกตอง

ผูหญิงหลายคนกับเด็กๆ             1.  ส่ิงนีจ้ะถกูกลาวขานกันเปนอนุสรณแดเธอ
นางมารียมารดาของพระเยซู            2.  พระเยซูบอกเธอวาพระองคคือ พระมาซีฮา
ผูหญงิผิดประเวณีซึ่งกํ าลังลางเทา             3.  “จงยอมใหเด็กเล็ก ๆ เหลานี้เขามาหาเรา

เถิด
พระองค

                         4.  พระเยซูยกยองการถวายของเธอ
ผูหญิงตางชาติผูขอรองใหพระองค           5.  “มารียไดเลือกเอาสิ่งที่ดีกวา”
รักษาบุตรสาว             6.  “ความเชื่อของเจายิ่งใหญมาก”
มารธา             7.  “หญิงเอย ใหเปนธุระของขาพเจาเถิด”
แมมายผูยากจน
ผูหญิงที่บอนํ้ า
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สํ าหรับศึกษาตอไปดวยตนเอง

เพือ่การศกึษาตอไปถึงสัมพันธภาพของพระเยซูที่มีตอผูหญิง จงศกึษาถึงขอบันทึกเรื่อง
คํ าสนทนาของพระองคที่มีตอเธอทั้งหลาย

มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน
มารดาของพระองค:

วัยเด็ก
ทีค่านา
ทีไ่มกางเขน

2:41-50
2:1-11

19.25-27

มารธา:
การปรนนิบัติ
การเรียกลาซารัส

10:38-42
11:1-44

มารียแหงเบธานี 26:6-13 14:3-9 12:1-9
มารียแหงมักดาลา 28:9-10 8:2 14:14-18
ผูหญิงชาวสะมาเรียๆ 4:1-42
ผูหญิงลวงประเวณี 8:1-11
คนบาป 7:36-50
บุตรสาวของผูหญิง
ชาวฟนีเชียน

15:22-28 7:24-30

บุตรสาวของไยรัส
และ

ผูหญิงซึ่งตกโลหิต

9:20-25 5:25-42 8:43-56

แมยายของเปโตร 8:14-15 1:30-31 4:38-39

บุตรชายของหญิงมาย 7:11-15
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ผูหญิงที่มีผีเขาสิง 13:11-13

เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง

พระเยซใูหความเห็นไวหลายประการถึงเรื่องพิเศษที่นาสนใจแกผูหญิง ตัวอยางเชน
เร่ืองการแตงงาน การหยาราง และลูก

เพือ่เพิม่เตมิความรูของคุณเกี่ยวกับการปรนนิบัติของพระองคที่มีตอผูหญิง 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
             มทัธิว        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
การเอาใจใสและคํ านึงถึงผูหญิง

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

คํ าตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 6

1.    การทีท่านปฏิบัติตามนํ้ าพระทัยของพระบิดาหรือไม          หนา 56
2.    ผูใดกต็ามซึ่งไดกระทํ าตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตยในสวรรค ผูนัน้แหละเปนพี่นอง
       ชายหญิงและมารดาของเรา        มทัธิว 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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