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บทที่ 11
ผูหญิงในจดหมายฝาก : คํ าสอนพิเศษ

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลวคุณจะสามารถ
- แสดงความเขาใจถึงขออางอิงในจดหมายฝากเกี่ยวกับ

หญิงมาย
แม
หญิงโสด
หญิงสูงอายุ
หญิงสาว
หญงิที่แตงงานแลว
หญงิที่หยาราง

- เขาใจคํ าสอนเกี่ยวกับการแตงกายและอารมณจิตใจ

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญของบทนี้
“จงยอมฟงกันและกันดวยความเคารพในพระคริสต”       เอเฟซัส 5:21

คํ านํ า

จดหมายฝากกลาวถึงผูหญิงที่เปนโสด แตงงานแลว เปนมาย แกและสาว ในบทนี้คุณ
จะไดศึกษาค ําสอนที่ใหไวแกผูหญิงเหลานี้และผูหญิงซึ่งแบงแยกไวเปนพิเศษอื่นๆดวย คุณจะไดเรียนรู
ถงึการแตงกายที่เหมาะสมและการวางตัวที่ถูกตอง (ทาที) ของผูหญิง
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การแตงงาน

ผูเชือ่ในเมอืงโครินธถามเปาโลเกี่ยวกับการแตงงานและการครองตัวอยูคนเดียว (อยู
เปนโสดเพื่ออุทิศตัวปรนนิบัติในการงานขององคพระผูเปนเจา) ความคดิเห็นโดยสวนตัวของเปาโลมีวา
คนโสดทีย่งัไมไดแตงงานและหญิงมายนั้นนาจะเปนสุขกวา ถาเขายงัคงรักษาการครองตัวอยูคนเดียว
ตอไปได

“ขาพเจาขอกลาวแกคนที่ยังเปนโสดและพวกแมมายวา การทีเ่ขาจะอยูเหมือนขาพเจา
(คือไมแตงงาน) กดี็แลว”      1  โครินธ 7:8

เปาโลไดออกความเห็นอีกวา
“เหตุฉะนั้น คนใดทีแ่ตงงานกับคูหมั้นของตนก็ทํ าดีอยู แตผูที่ไมแตงงาน กท็ ําดีกวา”

1  โครินธ 7:38
เปาโลกลาวขอความไวใน 1 โครินธ 7:2 วา การแตงงาน หมายถึง การจัดการใหความ

ประสงคทางกายและทางอารมณบรรจบกันได
“แตเพื่อปองกันการลวงประเวณี ผูชายทุกคนควรมีภรรยาเปนของตน และผูหญิงทุก

คนมีสามีเปนของตน” 1  โครินธ 7:2
คนโสดทั้งชายหญิง ถาผูใดมีความปรารถนาเรื่องเพศรุนแรง ควรใหเขาหาหนทางแตง

งานเสีย
                            เปาโลใหเหตุผลในการแนะนํ าคนใหเลือกที่จะอยูเปนโสดวา

“….ใหทานไดปฏิบัติองคพระผูเปนเจาโดยปราศจากใจสองฝกสองฝาย”  1โครินธ 7:35
แนนอน คุณควรแตงงานกับผูเชื่อดวยกันเทานั้น เราไมไดรับอนุญาตให “เขาเทียมแอก

ดวยกัน” กบัคนทีไ่มเชื่อในการมีสัมพันธภาพจากการสมรส

หญิงมาย

มขีอความหนึง่ในจดหมายฝากที่เอยถึงหญิงมายที่ยังมิไดแตงงานใหม
“อยาใหแมมายคนใดที่อายุต่ํ ากวาหกสิบป หรือผูทีไ่ดทํ าการสมรสมากกวาหนึ่งครั้ง

ลงชือ่ในทะเบียนแมมาย และจะตองเปนผูที่ไดชื่อวาไดกระทํ าดี เชนไดเอาใจใสเลี้ยงดูลูก ไดมีนํ้ าใจ
รับรองแขก ไดลางเทาธรรมิกชน ไดสงเคราะหคนที่มีความทุกขยาก และไดบํ าเพ็ญคุณความดี”

                 1  ทิโมธี 5:9-12
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แมมายผูตองการจะอยูคนเดียวอยางคนโสดและใครจะอุทิศตนเองใหแกงานปรนนิบัติ
พระเจา จ ําตองมีอายุอยางนอย 60 ป และตองเคยแตงงานเพียงครั้งเดียว และไดพากเพียรกระทํ าการ
งานดใีนดานการรับใชงานของคริสตจักรอยางไมมีขอบกพรอง

แมมายทีอ่ายต่ํุ ากวาที่กํ าหนดไวไมควรเปนสมาชิกที่ข้ึนทะเบียนแมมาย เพราะพวก
หลอนอาจตดสินใจแตงงานอีกและละเมิดตอคํ าปฏิญาณเดิมที่จะอยูอยางคนโสดเพื่อปรนนิบัติพระเจา

1  ทิโมธี 5  ส่ังใหคริสตจักรจัดหาความอุปถัมภใหแกแมมายที่ไรที่พึ่งซึ่งไมมีครอบครัว
จะดูแล จดัหาความอนุเคราะหให

ผูหญิงสูงอายุและผูหญิงสาว

เปาโลไดใหคํ าสั่งสอนพิเศษแกผูหญิงสูงอายุดังนี้
“สวนผูหญิงที่สูงอายุก็เหมือนกัน ใหเขามีความยํ าเกรงพระเจา ใหเขาเปนคนที่ไม

สอเสียด ไมเปนคนกินเหลา แตใหเปนผูสอนส่ิงที่ดีงามเพื่อเปนการฝกสอนผูหญิงสาวใหรักสามีและบุตร
ของตน”          ติตัส 2:3-4

การสอนผู หญิงสาวโดยผู หญิงคริสเตียนที่สูงอายุควรเปนสวนหนึ่งของงานการ
ปรนนิบัติรับใชพระเจา และควรใสไวในโครงการของคริสตจักรใหเปนบทบาทของผูหญิงที่ตองรับใชพระ
เจารวมกันอยางแยกไมออก ปจจบัุนนีน้าเสยีดายที่การรับใชพระเจาดานนี้ถูกมองขามหรือละเลยใน
หลายๆคริสตจักร

เปาโลแนะนํ าผูหญิงสาวไววา
“……..แตงงาน มบุีตรและดูแลบานเรือน” 1 ทิโมธี 5:14

ภรรยา
การแตงงานเปนพระบัญญัติของพระเจาตั้งแตเร่ิมสรางโลกเมื่อพระเจาสรางเอวาใหแก

อาดัม แผนการเดมิของพระเจาใหมีชายหนึ่งสํ าหรับหญิงหนึ่งจนตลอดชีพ
                           การหยารางไมใชสวนหนึ่งของแผนการเดิมของพระเจา แตเกิดขึ้นเนื่องมาจาก “ความ
กระดาง” ในหวัใจมนุษย บาป “ความแข็งกระดาง” ใหแกหัวใจเปนผลใหเกิดการผิดประเวณี       การ
ลวงประเวณี และการละทิ้งกัน ซึง่ทัง้หมดกเ็ปนเหตุผลที่หยิบยกมาเพื่อการหยาราง

“การผิดประเวณี”  หมายถึง การกระทํ าใดๆที่ไมถูกตองในศีลธรรมทางเพศ   เชน การ
มีสัมพนัธสวาทในเพศเดียวกันและในพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
                            “การลวงประเวณี” คือ การมคีวามสัมพันธทางเพศ กบัคนที่ไมใชคูครองของตน ในจด
หมายฝากที่มีไปถึงกรุงโรม เปาโลใหคํ าวิจารณดังนี้
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“เปนตนวาผูหญิงที่สามียังมีชีวิตอยูนั้น ตองอยูในกฎประเพณีสามีภรรยา แตถาสามี
ตายผูหญิงนั้นก็พนจากกฎนั้น

ฉะนั้น ถาผูหญงินัน้ไปหลับนอนกับชายอื่นในเมื่อสามียังมีชีวิตอยู นางก็ไดชื่อวาเปน
หญงิลวงประเวณี แตถาสามีตายแลว นางกพ็นจากกฎประเพณีสามีภรรยา แมนางไปเปนภรรยาชาย
อ่ืน     กห็าผิดประเวณีไม” โรม 7:2-3

ขณะที่ขอพระคัมภีรเหลานี้ใชเปนแบบอยางของสัมพันธภาพในการแตงงานทางการ
ประพฤติปฏิบัติ เปาโลกใ็ชคํ าอธิบายเหลานี้เพียงเพื่อแสดงใหเรารูวิธีที่เราตองเอาจริงจังตอกฎและการ
ลงโทษ เพือ่ที่เราจะไดสามารถ “แตงงาน”  อีกครัง้หนึ่งกับองคพระเยซูคริสต

ไมสํ าคญัเลยวาบาปที่เราอาจกระทํ านั้นเปนบาปชนิดใด เมือ่เราเขามาหาองคพระเยซู
คริสตการปรับโทษตามกฎแหงพระคัมภีรเดิมก็ไดถูกยกเลิกไปแลว เราไมตองตกอยูภายใตกฎหรือ
แตงงานกับกฎนั้นอีกตอไปแลว ขอผูกมัดใดๆก็ไดรับการเอาออกไปแลว เรามสัีมพันธภาพใหมกับ
องคพระเยซูคริสต แมวาคุณไดหยารางโดยไรเหตุผลทางพระคัมภีร นัน่กไ็มถือเปนบาปที่ใหอภัยไมได
(แมวาแทจริงมันก็คือบาป) ส่ิงนีส้ามารถไดรับการยกบาปออกไดโดยองคพระผูเปนเจาเชนเดียวกับบาป
ชนิดอื่น

การแตงงาน คือ เกียรติยศ แตการเกีย่วของมีความสัมพันธในทางเพศที่นอกเหนือไป
จากการแตงงานถือเปนความผิด

“จงใหการสมรสเปนที่นับถือแกคนทั้งปวง และใหเตียงสมรสปราศจากความชั่วชา
เพราะคนมีชูและคนที่ลวงประเวณีนั้น พระเจาจะทรงพิพากษาโทษเขา”              ฮีบรู 13:4

ในเธสะโลนิกาก็ไดมีบันทึกไว
   “นีแ่หละเปนนํ้ าพระทัยของพระเจา ใหทานเปนคนบริสุทธิ์ เวนเสียจากการลวงประเวณี”

                                        1  เธสะโลนิกา 4:3
     คํ าสอนทัว่ไปทีเ่ปาโลใหไวในจดหมายฝากซึ่งคํ านึงถึงภรรยาของมัคนายกในโบสถดวย

“ฝายพวกผูหญิงก็เหมือนกัน ตองเปนคนเอาการเอางาน ไมใสรายผูอ่ืน เปนคนรูจัก
ประมาณตน และเปนคนสัตยซื่อในประการทั้งปวง” 1 ทิโมธี 3:11

เปาโลไดบันทึกคํ าสัญญาที่งามพรอมไวใหภรรยาถือปฏิบัติสํ าหรับผูที่แตงงานอยูแลว
กบัสามีที่ยังไมเชื่อ

“ฝายทานทั้งหลายที่เปนภรรยาก็เชนกัน จงเชือ่ฟงสามีของทาน เพือ่วาแมสามีบางคน
จะไมเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา แตความประพฤติของภรรยาก็อาจจูงใจเขาได โดยไมตองพูดเลยสัก
คํ าเดียว คือ เมือ่เขาไดเหน็การประพฤติที่นอบนอมและดีงามของทานทั้งหลายผูเปนภรรยา”

                   1 เปโตร 3:1-2
โดยการยอมจํ านนดวยความรัก ผูหญงิทีม่ีสามีที่ยังไมไดรับความรอดสามารถทํ าได

เปนอยางดีโดยปราศจากคํ าพูดแมแตคํ าเดียว กน็ ําเขามาถึงพระเจาได เพราะสามีจะสังเกตการสนทนา
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ทีสุ่ภาพบรสุิทธิ์ของภรรยาและเห็นถึงความยํ าเกรงพระเจาในตัวเธอ เขายอมจะสังเกตเห็นความแตก
ตางที่องคพระเยซูคริสตกระทํ ากิจอยูภายในชีวิตของภรรยาและผานทางการปฏิบัติเปนแบบอยางของ
เธอนัน้กดึ็งดดูโนมนาวสามีใหมาถึงองคพระผูชวยใหรอด

เปาโลกลาววา ถาสามทีีย่งัไมเชื่อปรารถนาจะอยูกินกับภรรยาของเขาละก็ เธอไมจํ า
เปนตองหยากับเขา

“หญงิคนใดมีสามีที่ไมเชื่อในพระคริสต และสามีพอใจที่จะอยูกับนาง นางก็ไมควรหยา
สามีนั้นเลย

แตถาคนที่ไมเชื่อในพระคริสตจะแยกไป กจ็งใหเขาไปเถิด เร่ืองเชนนี้ไมจํ าเปนที่พี่นอง
ชายหญงิจะผูกมัดใหจํ าใจอยูดวยกัน เพราะวาพระเจาทรงเรียกเราใหอยูอยางสงบ”

                                 1 โครินธ 7.13  และ 15
อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเปาโล ใหไวสํ าหรับภรรยาใหคงอยูกับสามีที่ยังไมเชื่อ
“อยางไรกต็ามองคพระผูเปนเจาไดทรงประทานฐานะแกแตละคนอยางไร เมื่อพระเจา

ไดทรงเรียกใหเขามาแลว กใ็หเขาดํ ารงอยูในฐานะนั้น ขาพเจาขอสั่งใหคริสตจักรทั้งหมดทํ าตามดังนั้น”
                                                      1 โครินธ 7:17

ในการใหคํ าปรึกษา มกัจะมคํี าถามทํ านองนี้บอยๆวา ภรรยาควรจะยังใชชีวิตคูอยูกับ
สามทีีท่ ํารายรางกายเธอหรือบางทีก็ลูก ถาการทารณุนั้นเปนไปในทางเพศสัมพันธกับลูกๆ จงึจะถือวา
ผิดประเวณีและเธอก็มีขออางในการหยาเรื่องเขาเปนคนตํ่ าชา แตถาเปนเพียงการทํ ารายรางกาย
ธรรมดา…เปนตนวา ทุบ ตี ละ

พระคัมภีรบงชี้ใหชัดเจนวา รางกายคือ “พระวหิารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระ
เจาเปนสมบัติของพระเจา และใครกต็ามบังอาจทํ าใหดางพรอยเสียความบริสุทธิ์ พระเจาจะทํ าลายผู
นั้น ถาผูหญงิยังคงอยูกับสามีผูทํ ารายรางกายเธอและลูก กเ็ทากับวาเธอกํ าลัง
เสนอใหชาย     ผูนัน้ถกูทํ าลายโดยพระเจา แมวาการทํ ารายรางกายไมถือเปนขออางทางการหยา แต
เธอกค็วรเคลื่อนยายตัวเองและลูกใหพนจากการเผชิญหนากับเขา จนกวาเขาจะไดรับคํ าปรึกษาและ
เอาชนะปญหานี้ได

ขอความที่เกี่ยวเนื่องกัน

เราไดยกขอความหลายตอนจาก 1 โครินธ 7 เพือ่ชี้ถึงเรื่องในบทนี้ บัดนีใ้หยุติไวและอาน 1  โครินธ ทั้ง
บทใหจบซึง่เกี่ยวของกับหัวขอเร่ืองของการเปนโสดและการแตงงาน

ยงัมขีอความอกีหลายตอนในจดหมายฝากซึ่งเกี่ยวของกับสัมพันธภาพของสามีภรรยา
“ฝายภรรยาจงยอมฟงสามีของตน ซึง่เปนการสมควรในองคพระผูเปนเจา
ฝายสามีก็จงรักภรรยาของตน และอยามีใจขมขื่นตอนาง” โคโลสี  3:18-19
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“ฝายภรรยา จงยอมฟงสามีของตน เหมือนยอมฟงองคพระผูเปนเจา  เพราะวา
สามีเปนศีรษะของภรรยา เหมอืนอยางที่พระคริสตทรงเปนศีรษะของคริสตจักร ซึง่เปนพระกายของพระ
องค และพระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอดของคริสตจักร คริสตจักรยอมฟงพระคริสตฉันใด ภรรยาก็
ควรยอมฟงสามีทุกประการฉันนั้น

ฝายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมอืนอยางที่พระคริสตทรงรักคริสตจักร และทรง
ประทานพระองคเองเพื่อคริสตจักร
                           เพือ่จะไดทรงทํ าใหคริสตจักรบริสุทธิ์ โดยการทรงชํ าระดวยนํ้ าและพระวจนะ
                           เพือ่พระองคจะไดมีคริสตจักรที่มีสงาราศี ไมมีตํ าหนิร้ิวรอยหรือมลทินใดๆเลย แต
บริสุทธิ์ปราศจากตํ าหนิ

เชนนั้นแหละ สามจีงึควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเอง ผูที่รักภรรยา
ของตนก็รักตนเอง
                           เพระวาไมมีผูใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเอง มแีตเลีย้งดูและทนุถนอมเหมือนพระคริสต
ทรงกระทํ าแกคริสตจักร
                           เพราะวาเราเปนอวัยวะแหงพระกายของพระองค

เพราะเหตุนี้ผูชายจึงจะละบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะ
เปนเนื้อเดียวกัน

ความจริงที่ฝงอยูในขอนี้สํ าคัญ สวนขาพเจา ขาพเจาเขาใจวาหมายถึงพระคริสตและ
คริสตจักร

ถงึอยางไรก็ดี ทานทกุคนจงตางก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็จง
ย ําเกรงสามีของตน” เอเฟซัส 5:22-33
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การยอมจํ านน

บางครัง้ขอความที่คุณเพิ่งอานจบก็ถูกนํ าไปประยุกตใชอยางไมถูกตองนัก คือ เพื่อที่
จะบบีบังคับผูหญิงใหยอมเปนทาส สามพียายามชักจูงภรรยาใหกระทํ าชั่วโดยเรียกรองตามขอพระ
คัมภีรที่วาภรรยาตองยอมจํ านนตอสามี พวกเขาไดเอา “ความเปนเจานาย”  ไปวางไวเหนือภรรยาและ
คาดหวงัใหเธอปฏิบัติตนเยี่ยงคนรับใชหรือทาส

ความคดิเรื่องการยอมจํ านนที่ถูกตองซึ่งอธิบายไว ณ ทีน่ั้นคือ แบบอยางของสัมพันธ
ภาพระหวางพระคริสตกับคริสตจักรซึ่งถูกเอยถึงในฐานะเปน “เจาสาวของพระองค” เปาโลบงชี้วาทาน
ไดพดูถึงสัมพันธภาพเชนนี้ไวในขอพระคัมภีร 32 พระเยซจูะไมมีวันขอรองใหเจาสาวของพระองคทํ าสิ่ง
ทีไ่มถกูศลีธรรมและสามีก็ไมควรทํ าเชนนั้นดวยเปนอันขาด

ในหนังสือกิจการของอัครทูต คุณไดเรียนรูแลววาเกิดอะไรขึ้นแกสัฟฟรา เมือ่เธอตกลง
เหน็ดวยกับสามีที่จะรวมสวนในแผนการที่ผิดศีลธรรม ในเรือ่งจริยธรรมที่ตรงขามกับกฎของพระเจา
ผูหญิงไมควรยอมจํ านน เธอตองรับผิดชอบตอพระเจาและจะตองถูกพิพากษาในความผิดบาปสวนของ
เธอดวย

เปาโลไดขยายความการถกเถียงเรื่องนี้ไวในโคโลสี:
“ฝายภรรยาจงยอมฟงสามีของตน ซึง่เปนการสมควรในองคพระผูเปนเจา” โคโลสี 3:18
การยอมจํ านนนั้นตองเปน “การสมควรในองคพระผูเปนเจา” การยอมจํ านนเพื่อปฏิบัติ

ส่ิงที่ผิดศีลธรรมนั้นไมใช ในองคพระผูเปนเจา”  และไมเปนการสมควร
ยังมีความจริงที่สํ าคัญอีกหลายประการเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางสามีและภรรยา

ซึง่อปุมาเหมือนพระคริสตกับคริสตจักรของพระองค
คริสตจักรปรนนิบัติพระเยซูดวยใจสมัครมิใชดวยการบังคับ ฉะนัน้ผูชายไมควรบังคับ

ภรรยาใหยอมจํ านน เธอตองท ําดวยสมัครใจเพราะวาเธอไดเห็นความรักของพระคริสตสํ าแดงผานทาง
สามีของเธอ

สามกีเ็ชนกันถูกสั่งใหรักภรรยาเหมือนเชนที่พระคริสตรักคริสตจักร ถาสามีมีความรัก
อยางแทจริงดวยความรักที่ยอมเสียสละตนเองซึ่งเหมือนกับที่พระคริสตรักคริสตจักรแลวละก็ ภรรยา
ยอมมีความปรารถนาที่จะยอมจํ านนและทํ าความพึงพอใจใหสามีในทุกสิ่งเชนเดียวกับผูเชื่อที่แทจริง
ปรารถนาที่จะทํ าใหพระเยซูพอพระทัย

โปรดจํ าไววา  พระเยซทูรงประทานความรักสมบูรณที่ไมมีที่ติแกคริสตจักร แมวา
คริสตจักรมิไดดีพรอมในการยอมจํ านนตอพระองค

สามกี็ควรยึดปฏิบัติใหเหมือนพระองค คือ ใหความรักที่สมบูรณแกภรรยาของเขา แม
วาเธออาจยังไมยอมจํ านนตอเขาอยางสิ้นเชิง แนนอนทเีดียวภรรยาใดเปนผูเชื่อที่แทจริงซึ่งมีสามีที่รัก
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เธอในลักษณะนี้ยอมจะมีแรงผลักดันใหรูจักเอาใจและยอมจํ านนตอความเปนผูนํ าเหมือนดังเชนที่เธอ
ปฏิบัติตอพระคริสต

เปนสิ่งจํ าเปนมากที่จะตองเขาใจวาบทความนี้มิไดกํ าลังพูดถึงการแตงงานกับผูชายที่
ไมมีพระเจา แตเปนการพดูถึงการแตงงานที่ประกอบดวยชีวิตของผูเชื่อที่มีวิญญาณเดียวกันสองคน  ซึ่ง
มี สัมพนัธภาพทางธรรมชาติคลายคลึงกัน คือ มวีญิญาณเดียวกันทั้งในเรื่องพระคริสตและคริสตจักร

เปาโลกํ าลังบอกวาถาคุณแตงงานกับผูชายคริสเตียนผูซึ่งพรอมที่จะยอมตายเพราะ
ความรักที่มีตอคุณ คุณกต็องเชื่อฟงและยอมจํ านนตอเขาใหเทาเทียมกัน

สามีตองรักใครทนุถนอมและเลี้ยงดูภรรยาเพราะวาทั้งสองเปนเนื้อเดียวกันและทั้งคูก็
เปนอวยัวะในพระกายเดียวกันของพระคริสต ภรรยาตองเปนบุคคลที่สํ าคัญที่สุดในชีวิตของสามี เพราะ
วาผูชายตองละบิดามารดาและญาติพี่นองอื่นๆทุกคนและมาอยูกินรวมกับภรรยาตามที่พระเจาตองการ
ใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน เขาจงึตองรักภรรยาใหมากเทากับที่เขารักรางกายของตนเอง

ความจริงขอนี้จะทํ าใหการยอมจํ านนและการเคารพยํ าเกรงสามีกลับกลายเปนความ
ชืน่ชมยินดีแกภรรยา เธอสามารถยอมจํ านนแกเขาไดอยางงายดาย เหมอืนดงัเชนที่เธอยอมจํ านนตอ
องค พระผูเปนเจานั่นเอง

จงสงัเกตขอพระคัมภีรที่นํ าหนาบทความนี้ซึ่งเราควรนํ ามาทบทวนอีกที
“จงยอมฟงกันและกันดวยความเคารพในพระคริสต”      เอเฟซัส  5:21
ผูเชื่อทุกคน ทัง้ชายและหญิง สามีและภรรยา ตองยอมจํ านนแกกันและกัน และมี

ความปรารถนาทีจ่ะปรนนิบัติซึ่งกันและกันใหเปนที่พอพระทัยในองคพระผูเปนเจา
เปโตรกใ็หคํ าวิจารณเกี่ยวกับผูหญิงในพระคัมภีรเดิมและการยอมจํ านนตอสามีดวย
“บรรดาสตรีผูทรงศีลในครั้งโบราณนั้น ผูซึง่เชื่อในพระเจา กไ็ดประดับกายเชนนั้นและ

เชือ่ฟงสามีของตน
เชนนางซาราหเชื่อฟงอับราฮัมและเรียกทานวานาย….” 1 เปโตร 3:5-6
ขณะทีน่างซาราหพูดกับอับราฮัมดวยความเคารพและเชื่อฟงทานนั้น นัน่มไิดหมายถึง

เธอรูสึกขาดอิสระที่จะแบงปนแสดงความคิดเห็น เหน็ไดชัดจากโอกาสสํ าคัญครั้งหนึ่งเมื่อเธอขอรอง
อับราฮัมใหไลอิชมาเอลไปเสียและอับราฮัมไมปฏิบัติตาม พระเจาจึงตรัสกับอับราฮัมวา

“ซาราหขออะไร จงยอมตามที่นางขอเถิด”    ปฐมกาล 21:12
พระเจาทํ าใหคํ าแนะนํ าของนางซาราหเปนผลสํ าเร็จเพราะวาพระองคทรงทราบดีวา  

อับราฮัมยังคงหวงใยอิชมาเอลประสาพอ แตแผนการของพระเจามีวา อิสอัคตองเปนผูสืบเชื้อสายทาง
มรดกของอับราฮัมและเปนบุตรแหงพันธสัญญาระหวางพระองคกับอับราฮัม



109

แม

มขีอความหลายตอนในจดหมายฝากซึ่งสั่งใหผูหญิงผูเปนแมประพฤติปฏิบัติ และบงชี
วานั่นคือความรับผิดชอบของแม
เลีย้งดูและรักใครทนุถนอมลูก

ในจดหมายฝากซึ่งมิไปถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา เปาโลใหภาพที่แจมชัดของแม
ทีเ่ปนคริสเตียนเมื่อทานกลาววา

“เราอยูในหมูพวกทานดวยความสุภาพออนโยนเหมือนพี่เลี้ยงที่เลี้ยงดูลูกของตน
เมือ่เรารักทานอยางนี้แลว เราก็มีใจพรอมที่จะเผื่อแผเจือจาน มใิชแตเพียงขาว

ประเสริฐของพระเจาเทานั้น แตอุทิศตัวเราใหแกทานดวย เพราะทานเปนที่รักยิ่งของเรา”      1 เธสะโล
นิกา 2:7-8

เปาโลเปรียบเทียบการปรนนิบัติรับใชของทานออกมาเปนภาพของแมผูมีพระเจาอยูใน
ใจ เลีย้งดทูนุถนอมรักใครจัดหาทุกสิ่งเพื่อลูก
เปนแมบานผูดูแลรักษาบาน

เปาโลกลาววาผูหญิงควรจัดบานและดูแลรักษาบาน
“……ใหมีสติสัมปชัญญะ เปนคนบริสุทธิ์ เอาใจใสในบานเรือน มคีวามเมตตา และเชื่อ

ฟงสามีของตน เชนนีจ้งึจะไมมีผูใดลบหลูพระวจนะของพระเจาได”     ทิตัส 2:5
ผูหญิงบางคนวุนวายกับงานรับใชของคริสเตียนแตทิ้งบานเรือนไวในสภาพที่นาละอาย

และลูกๆก็ขาดการอบรม แลวกอ็างวาที่ประพฤติแบบนั้นเพราะทํ าตาม “นํ ้าพระทัยพระเจา”  ในบาง
กรณถีึงกับมีเหตุการณรายขนาดลูกๆ กลายเปนเด็กเหลวไหลเสเพลและชีวิตการแตงงานก็ตองอับปาง
ลง

แตในขอพระคัมภีรที่ยกมานั้นบงชี้วาผูหญิงตองรับผิดชอบตอภารกิจเร่ืองการดูแล
รักษาความสะอาดและจัดการทุกสิ่งในบานซึ่งรวมทั้งลูกๆดวย ถาไมปฏิบัติในสิ่งที่ควรทํ าเหลานี้ก็เทา
กบัเปดทางใหซาตานฉวยโอกาสนํ าเรื่องรายมาให การกลบักลายเปนทํ าใหคนไมเชื่อโจมตีหมิ่นประมาท
มากกวาจะถวายเกียรติแดพระวจนะของพระเจา

ทีเ่ตอืนดังนี้มิไดหมายความวา ผูหญงิครสิเตียนไมควรยุงเกี่ยวกับงานปรนนิบัติรับใช
พระเจาดงัทีท่านไดเรียนรูมาแลวจากหนังสือกิจการของอัครทูตและจากจดหมายฝากตางๆ เร่ืองผูหญิง
ทีแ่ตงงานแลวซึ่งมีประสิทธิภาพในงานรับใชในคริสตจักรยุคตน แตการเขาไปมีสวนในงานรับใชงาน
ของคริสเตียนหรือเขารวมทํ ากิจกรรมอื่นๆ ขณะทีป่ลอยทิ้งบานและผูคนในบานใหทนทุกขนั้นไมใช
นํ ้าพระทัยของพระเจาเด็ดขาด
สอนลูกใหมีความเชื่อ:
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เปาโลเตือนใจทิโมธีวา “และตั้งแตเด็กมาแลว ทีท่านไดรูพระคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์”
(2 ทโิมธี 3:15)  เปาโลยกยองแมของทิโมธีและยายดวยสํ าหรับการสั่งสอนลูกหลานใหมีความเชื่อ
“ขาพเจาระลึกถึงความเชื่ออยางจริงใจของทาน อันเปนความเชื่อซึ่งเมื่อกอนไดมีอยูในโลอัสยายของ
ทาน”      2 ทโิมธี 1:5

แมคริสเตียนควรสอนพระวจนะของพระเจาแกลูกๆตั้งแตวัยแรกเริ่ม แมตองปลูกฝง
ความรูเร่ืองพระเจาและแผนการของพระองคลงในชีวิตลูก การสัง่สอนควรรวมถึงวินัยอันเปนกฎเกณฑ
ของพระเจาและสังคม และการรูจักใหเกียรติและเคารพพอแมตลอดจนคนอื่นๆดวย

ผูหญิงกับการมีลูก

บทความพเิศษในจดหมายฝากทิโมธีเอยถึงผูหญิงเกี่ยวกับการมีลูก
“ดวยวาพระเจาทรงเนรมิตสรางอาดัมข้ึนกอน แลวจึงถึงเอวา
และอาดัมไมไดถูกหลอกลวง แตผูหญิงนั้นไดถูกหลอกลวง จงึไดกระทํ าบาป
แตกระนั้นผูหญิงก็จะรอดไดดวยการมีบุตร ถายงัดํ ารงอยูในความเชื่อ ในความรัก และ

ในความบริสุทธิ์ ดวยความสงบเสงี่ยม” 1 ทิโมธี 2:13-15
ขอพระคมัภีรเหลานี้ไดผานการอภิปรายมาแลวในการอางถึงผูหญิงวา ควรเงียบสงบ

เสงี่ยมในโบสถ ดังนัน้ค ําถามอืน่เกีย่วกับบทความเดียวกันนี้จะเล็งวาหมายถึง “รอดไดผานการมีบุตร”
แมวาในครั้งแรกนั้นบาปไดเขามาสูโลกนี้ผานทางผูหญิง พระเจาก็ทรงวางแผนการวา

ตองผานทางผูหญิง พระผูไถบาปแกมวลมนุษยโลกคือ องคพระเยซูคริสตจึงจะเสด็จมาโดยการมีบุตร
ความรอดจึงมาถึงมนุษยทั้งโลก (รวมทัง้ผูหญิงซึ่งเปนตนกํ าเนิดของบาป) จะไดรับความรอดโดยการ
มีบุตรนี้

เปาโลเนนถงึบทบาทของผูหญิงซึ่งนํ าพระผูไถมาสูโลกนี้ไวในหนังสือกาลาเทีย
“แตเมือ่ครบกํ าหนดแลวพระเจาก็ทรงใชพระบุตรของพระองคมา ประสูติจากสตรีเพศ

และทรงถือกํ าเนิดใตธรรมบัญญัติ เพือ่จะทรงไถคนเหลานั้นที่อยูใตธรรมบัญญัติ เพื่อใหเราไดรับฐานะ
เปนบุตร”      กาลาเทีย 4:4-5

เมือ่เวลาที่เหมาะสมมาถึง พระเจากท็รงใชผูหญิงเปนผูใหกํ าเนิดพระผูไถเพื่อทํ าใหเปน
ไปไดสํ าหรับมนุษยชาติที่จะไดกลับคืนมาสูสัมพันธภาพอันถูกตองกับพระองค นีคื่อส่ิงที่มีความหมาย
ตามที่เราพูดวา ผูหญงิจะไดรับความรอดผานทาง “การมีบุตร”

ซึง่มไิดหมายถึงวา การมีบุตรจะชวยใหผูหญิงรอด คนทีบั่งเกิดใหมและมีประสบการณ
การกลับใจและไดรับการยกบาปแลวเทานั้นที่รอดได ไมไดหมายถึงผูหญิงซึ่งไมมีลูกเลยจะไมไดรับ
ความรอด
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ขออางอิงตางๆอีกหลายประการ

ขออางองิบางประการในหนังสือจดหมายฝากกลาวถึงผูหญิงหลายระดับ เปาโลพูดถึง
“ผูหญิงเบาปญญา”

“เพราะในบรรดาคนเหลานั้น มคีนทีแ่อบไปตามบานแลวลวงหญิงที่เบาปญญาหนา
ดวยบาปและหลงใหลไปดวยตัณหาตางๆไปเปนเชลย”           2 ทิโมธี 3:6

เนือ้หาสาระของขอพระคัมภีรบทนี้บงชี้วา เปาโลกํ าลังเตือนและตอตานบรรดาผูที่ถือ
ศาสนาแตเปลือกนอก เขามกัปรากฏตัวตามบานผูเชื่อ แตไมไดมีชีวิตบริสุทธิ์สะอาดใหเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติตาม เบือ้งหลงัการทํ าตัวเครงศาสนาก็เพื่อลอลวงใหผูหญิงทํ าบาป

ผูหญงิอกีประเภทหนึ่งในจดหมายฝากก็คือ ผูหญงิแหงความเชื่อซึ่งไดเอยถึงไวใน
หนังสือฮีบรู 11  ส่ิงเหลานีร้วมถึงผูหญิงผูไดรับพวกของนางที่กลับฟนคืนชีวิตขึ้นมาอีก (ขอ 35)
นางซาราหภรรยาของอับราฮัม (11) และนางราหับผูหญิงแพศยาซึ่งไดชวยคนสอดแนมผูเขาไปในแผน
ดินพระสัญญาของพระเจา (31) ผูหญงิเหลานี้ลวนไดรับการกลาวถึงในดานความเชื่อที่มีตอพระเจา

ผูหญงิทีก่ ําลังจะคลอดบุตรตองมีความเจ็บปวดทรมานเพียงใด การพพิากษาของพระ
เจาทีม่ตีอมนษุยโลกที่บาปก็จะนํ าความทุกขทรมานมาใหเชนเดียวกัน

การแตงกายและอารมณจิตใจ

หวัขอสุดทายในจดหมายฝากซึ่งเกี่ยวพันกับผูหญิง แสดงความเห็นเรื่องการแตงกาย
และอารมณจิตใจ (ซึง่หมายถึงพฤติกรรมและทีทา)

เปาโลกลาววา
“ฝายพวกผูหญิงก็เหมือนกัน ใหแตงตัวสุภาพเรียบรอย ไมใชถักผมหรือประดับกาย

ดวยเครื่องทองและไขมุก หรือเสื้อผาราคาแพง แตใหประดับดวยการกระทํ าดี ซึง่สมกบัหญิงที่ประกาศ
ตัววาถือพระเจา”           1 ทโิมธี 2.9-10

ผูหญงิในสมัยของเปาโลตกแตงประดับประดาทรงผมอยางเลอเลิศ แตละแบบ
ประดิษฐประดอยประณีตหรูหรา บางคนกถ็กัเปยดวยสายเสนดายทองคํ าและเพชรพลอย เปาโลไม
ตํ าหนิสภาพที่ปรากฎ แตเตอืนสติวาผูหญิงควรพิจารณาความสํ าคัญของสิ่งที่มากอนและหลัง อันดับ
แรกควรเนนยํ้ าที่ “การงานที่ดี”  มากกวาการแตงกายประดับผมและสไตลที่นํ าสมัย

เปโตรก็ไดวิจารณเร่ืองการแตงกายของผูหญิงและอารมณจิตใจวา
“การประดับกายของทานนั้น อยาใหเปนการประดับภายนอก ดวยการถักผม ประดับ

ดวยเครื่องทองคํ าและนุงหมเสื้อผาสวยงาม (ภาษาอังกฤษมีคํ าวา “เทานั้น” ดวย)
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แตจงใหเปนการประดับภายในจิตใจ แตงดวยเครื่องประดับซึ่งไมรูเสื่อมสลายคือ
ดวยจิตใจที่สงบและสุภาพ ซึง่เปนสิง่ที่ประดิษฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจา”       1 เปโตร 3:3-4

บทความนีช้ัดถอยชัดคํ าหมดความสงสัยใดๆในคํ าวิจารณของเปาโล เพราะเปโตรไม
ได      กลาววาการถักเปยผมหรือการสวมใสทองคํ าเปนสิ่งผิดใดๆเลยและทานก็ไมไดกลาววาการตก
แตงสวมใสเสื้อผาเปนสิ่งผิดแตอยางใดในบทความเดียวกัน

เปโตรก ําลงัเนนวาพระเจาใหคุณคาแกการตกแตงกายจิตใจมากกวา ผูหญิงควรยํ้ า
เตอืนตนเองถงึการพัฒนาฝายวิญญาณใหมากกวาสิ่งที่ปรากฎภายนอก

ทั้งเปโตรและเปาโลกํ าลังกลาวถึงเรื่องความสํ าคัญวาอะไรควรมากอนมาหลังมากกวา
จะก ําหนดเปนกฎเกณฑที่ถูกตองวาผูหญิงควรแตงกายอยางไร

ใจความส ําคญัที่คํ านึงถึงสภาพที่ปรากฏของผูหญิงซึ่งเปาโลและเปโตรกํ าลังสอนก็คือ
1. ผูหญิงควรแตงตัวอยางสุภาพ
2. ผูหญงิควรเนนยํ้ าความเจริญพัฒนาทางฝายวิญญาณ (มนษุยตัวในที่ซอนเรนอยู

ใน
จิตวิญญาณ) ยิง่กวาการตกแตงประดับประดาแตเพียงภายนอก (ส่ิงทีป่รากฏภายนอก)

การพจิารณาตองคํ านึงถึงหลักทั่วไปในคํ าสอนของเปาโลดวย ในบทความซึ่งทาน
กลาวเกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา “การปฏบัิติตนที่มักจะเปนที่สงสัย”

ถงึแมวาพระเจาไดเปดเผยแลววา เนือ้สัตวนัน้เรารับประทานไดดวยการโมทนาพระ
คุณพระเจาที่ทรงจัดเตรียมให (โรม 14) แตผูเชือ่บางคนจมปลักอยูกับธรรมเนียมยิวจนตอตานผูเชื่ออ่ืนที่
รับประทานเนื้อสัตว เขายงัคงถือตามกฎการงดเวนอาหารตามพระคัมภีรเดิมตอไป

ขอความจากทั้งสองตอนที่คุณไดอานนั้นมีจุดประสงคใหผูหญิงเปนคนออนสุภาพ แต
มบีางคนน ําขอพระคัมภีรเหลานี้ไปตอตานผูหญิงเพื่อจงใจที่จะ “กดผูหญิงใหต่ํ าไว”

แตองคพระเยซูคริสตทรงประกาศแกเหลาอัครสาวกที่เปนผูชายวา “คนทีม่ีใจออนโยน
ก็เปนสุข” ดังนัน้เราจงึไมสามารถอางเอาคุณภาพของการออนโยนที่ไดเอยถึงไวในขอพระคัมภีรเหลานี้
ซึง่กลาวดวยเรือ่งผูหญิงมาตีความหมายแตเพียงวาใหคริสเตียนผูหญิงเทานั้นที่ตองออนโยน ผูชายก็
ตองส ําแดงความออนสุภาพใหเปนที่ประจักษเทากันกับผูหญิงดวย

หนงัสอืสุภาษิตก็ไดสรุปเร่ืองการแตงกายของผูหญิง ดานอารมณและจิตใจดวยเมื่อ
กลาวเตือนสติผูหญิงวา

“เสนหเปนของหลอกลวง และความงามก็เปลาประโยชน แตสตรียํ าเกรงพระเจา
สมควรไดรับคํ าสรรเสริญ” สุภาษิต 31.30
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ชื่อ ……………………………………………                                                           สตรี - แงมุมบทบาทในพระคัมภีร

บททดสอบดวยตนเอง บทที่ 11

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

2. ผลประโยชนฝายวิญญาณในการอยูเปนโสดตามที่เปาโลไดอางถึงไวใน 1 โครินธ 7.35 นัน้คืออะไรบาง

3. จงอานแตละประโยคขางลางนี้ ขอใดถูกจงใสอักษร  ถ  ในชองวางขางหนา  ถาผิดจงใส  ผ
a. เปาโลเชื่อวาการแตงงานเปนสิ่งผิด (ผิดที่แตงงาน)
b. แมมายทีจ่ะสาบานตัววาจะอยูเปนโสดเพื่องานปรนนิบัติรับใชพระเจาควรมีอายุเกิน 60 ป
c. ถาสามีของผูไมเชื่อตองการจะอยูกับภรรยา ภรรยาไมควรอนุญาต
d. ผูหญงิคริสเตียนสูงอายุควรสอนผูหญิงคริสเตียนที่อายุนอย
e. การยอมจ ํานนระหวางสามีและภรรยาเปนรูปแบบหนึ่งของสัมพันธภาพระหวางพระคริสตกับ

คริสตจักร
f. ภรรยาควรยอมจํ านนตอสามีเสมอ แมวาจะถูกขอรองใหทํ าผิดศีลธรรม
g. ทัง้ผูชายและผูหญิงควรยอมจํ านนตอกันและกัน
h. ผูหญิงตองมีลูกเพื่อที่จะ “รอดโดยการมีบุตร”

4. จงบอกความคิดเห็นหลักสองประการซึ่งสอนโดยเปโตรและเปาโล
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สํ าหรับศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง

บทนีก้ลาวถงึการศึกษาถึงผูหญิงในจดหมายฝากตางๆ
ในบทที่สิบไดรวบรวมขออางอิงทั้งหมดเกี่ยวกับผูหญิงที่มีในจดหมายฝากตางๆไปแลว

ใหดูหัวขอ “สํ าหรับศึกษาตอ” ถาคณุไดทํ าสิ่งนี้แลวก็หมายถึงคุณไดทราบบทสรุปของแตละบทความที่
เกีย่วกบัผูหญิงในหนังสือเหลานี้

คุณอาจจะตองการศึกษาเรื่องที่มีเนื้อหาสาระที่คุณสนใจเปนพิเศษ ถาเชนนั้นจงเลือก
หวัขอซึ่งคุณสนใจมาก (ตัวอยางเชน คุณอาจจะสนใจศึกษาขอพระคัมภีรที่วาดวยเรื่องการหยารางหรือ
ขอพระคัมภีรเกี่ยวกับหญิงมาย)

ขอใหทบทวนบทสรุปขอพระคัมภีรที่เขียนไวในบทที่สิบ ในหัวขอ “เพือ่ศึกษาตอ” ศึกษา
ขอความทั้งหมดเกี่ยวกับหัวขอที่คุณเลือก นีเ่ปนวิธีศึกษาพระคัมภีรตามแบบ “ศึกษาตามหัวขอ” เพราะ
วาจะเปนการมุงเนนเฉพาะที่พระคัมภีรกลาวไวเกี่ยวกับหัวขอหนึ่งโดยเฉพาะ
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สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คํ าตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 11

1.  จงยอมฟงกันและกันดวยความเคารพในพระคริสต         เอเฟซัส 5.21

2.   ใหทานไดปฏิบัติองคพระผูเปนเจาโดยปราศจากใจสองฝกสองฝาย        1 โครินธ 7.35

3. a.     ผ
b.     ถ
c.     ผ
d.     ถ
e.     ถ
f.      ผ
g.     ถ
h. ผ

4. ผูหญิงควรแตงตัวอยางสุภาพและควรเนนยํ้ าความเจริญฝายวิญญาณยิ่งกวาการตกแตงประดับ
ประดาแตเพียงภายนอก
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