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บทที่ 13
การทาทายและเกียรติยศพิเศษ

วัตถุประสงค.
เมือ่จบบทนี้แลวคุณจะสามารถ:
- บอกรายชื่อผูหญิงในพระคัมภีรที่ไดรับเกียรติยศพิเศษ
- ระลกึไดถึงอิทธิพลที่มีอํ านาจของผูหญิง
- ยอมรับบทบาทที่ทาทายเปนพิเศษของผูหญิงในพระคัมภีร

ขอพระคัมภีร
“องคพระผูเปนเจาประทานพระวจนะ พวกผูหญิงที่นํ าขาวดี กเ็ปนพวกใหญโต”

                                   สดุดี 68:11

คํ านํ า

ผูหญงิด ํารงเกียรติยศพิเศษหลายอยางในพระคัมภีร ในบทนีท้านจะไดเรียนรูส่ิงเหลานี้
เชนเดยีวกบัเร่ืองการทาทายความสามารถพิเศษที่พระเจาประทานแกผูหญิง คุณจะไดเรียนรูถึงอํ านาจ
ที่      ผูหญงิมแีละศักยภาพทั้งทางดานบวกและดานลบ
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เกียรติยศพิเศษ

ผูหญิงมีสวนรวมเปนพิเศษในแผนการของพระเจาซึ่งเปนกุญแจสํ าคัญๆมาตลอดประวัติ
ศาสตรของพระคัมภีร พระคมัภีรเดิมไดบันทึกความชวยเหลือของผูหญิง เชน  มิเรียม, เดโบราห, รูธ,
เอสเธอร,อาบิกาอิลและคนอื่นๆ ในบทสดุทายของหลักสูตรนี้คือโอกาสที่จะศึกษาถึงผูหญิงที่เอยนาม
เหลานี้และผูหญิงอื่นๆ ทกุคนที่ไดเอยถึงในพระคัมภีร

ผูหญิงมีความสํ าคัญในเหตุการณใหญๆหลายครั้งระหวางที่พระเยซูคริสตทรงปรนนิบัติ
รับใชพระบิดาบนพื้นโลกและมีสวนในการเผยแพรขาวประเสริฐ เราสนใจในเกียรติยศที่เดนเปนพิเศษ
เหลานี้เพราะวาเปนสิ่งที่เปดเผยถึงแผนการของพระเจาที่จัดรวมผูหญิงไวในฐานะผูรับใชในการประกาศ
ขาวประเสริฐดวย
มารดาของพระเมสิอาห

ผานทางผูหญิงคือ เอวา บาปก็ไดเขามาสูโลกเปนครั้งแรก แตกผ็านทางผูหญิงดวยคือ
มารีย  ซึง่ไถถอนบาปที่ไดเขามาสูโลก:

“เธอจะประสูติบุตรชาย แลวเจาจงเรียกนามทานวาเยซู เพราะวาทานเปนผูที่จะโปรด
ชวยชนชาติของทานใหรอดจากความผิดบาปของเขา” มทัธิว  1:21

ขาวประเสริฐ พระวาทะทรงมาบังเกิดเปนพระเยซูคริสต ไดเขามาสูโลกนี้ผานทางผูหญิง
เปนคนแรกที่เทศนาเรื่องการไถถอนบาป

เมือ่พระกุมารเยซูยังเปนทารก บิดามารดาไดพาพระองคไปที่พระวิหารเพื่อถวายพระองค
แตพระผูเปนเจาเพื่อรับพระพร การท ําอยางนี้เปนประเพณีของพวกยิว

ขณะทีบิ่ดามารดาไดถวายพระกุมารเยซูแดผูประกอบพิธีในพระวิหาร ชายผูหนึ่งทราบ
วานี่คือ พระเมสิอาหที่ไดมาตามพระสัญญา ผูซึง่จะเปนพระผูชวยใหโลกรอดพนจากความบาป สิเม
โอนจึงอุมพระกุมารและสรรเสริญพระเจาวา:

“เพราะวาตาของขาพระองคไดเห็นความรอดของพระองคแลว
  ซึง่พระองคไดทรงจัดเตรียมไวตอหนาบรรดาชนชาติทั้งหลาย

   เปนสวางสองแสงแกคนตางชาติ และเปนศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค”
                               ลูกา  2:30-32

ยงัมผูีท ํานายหญิงคนหนึ่งชื่อ อันนา ไดเปนพยานในเหตุการณนี้ดวย พระคัมภีรเปด
เผยวาเธอเปนผูพยากรณหญิงและเปนมาย เธอมไิดไปจากบริเวณพระวิหารเลย อยูนมัสการถืออด
อาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืน (ลูกา  2:36-37)

อันนารูวาพระกุมารเยซูคือ พระเมสิอาหที่มาตามพระสัญญา และเธอเปนคนแรกที่
แบงปนขาวแหงการไถถอนบาปผานพระคริสต
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“ในขณะนั้นผูหญิงคนนี้ก็เขามาโมทนาพระเจาและกลาวถึงพระกุมารใหคนทั้งปวงที่
คอยการทรงไถกรุงเยรูซาเล็มฟง” ลูกา  2:38

ผูหญงิเคยเปนเครื่องมือในการนํ าบาปครั้งแรกเขามาสูมนุษยชาติ บัดนี้ก็ผูหญิงอีกนั่น
แหละที่เปนเครื่องมือในแผนการไถถอนบาป อันนาไดกลายเปนนักเทศนหญิงคนแรกของยิวที่ประกาศ
ขาวประเสริฐนี้
เปนคนแรกที่ไดรับการเปดเผยพระองควาเปนพระเมสิอาห

จากการบันทึกในพระคัมภีร คร้ังแรกทีพ่ระเยซูทรงเปดเผยวาพระองคเปนพระเมสิอาห
นั้น กม็ีแกผูหญิง

พระเยซกู ําลังเสด็จผานแควนสะมาเรียอันเปนเสนทางสูกาลิลี ขณะที่สาวกของพระ
องคไดแยกจากพระองคเพื่อไปหาซื้ออาหาร พระเยซพูกัผอนอยูใกลบอนํ้ าแหงหนึ่งใกลเมืองสิคารใน
แควนสะมาเรีย

มผูีหญงิสะมาเรียคนหนึ่งมาตักนํ้ า และพระเยซูตรัสกับนาง คํ าสนทนาของทั้งสองฝาย
ถกูบนัทกึไวในหนังสือยอหนบทที่ 4  ระหวางการโตตอบกันนั้น พระเยซูเปดเผยพระองคเองใหรูเปนครั้ง
แรกวาพระองคคือ พระเมสิอาห:

“นางทูลพระองควา “ดิฉันทราบวาพระเมสิอาหที่เรียกวาพระคริสตนั้น เมื่อพระองค
เสด็จ พระองคจะทรงชี้แจงทุกสิ่งแกเรา”

พระเยซูตรัสกับนางวา “เราทีพ่ดูกับเจาคือทานผูนั้น” ยอหน  4:25-26
เปนนกัประกาศขามวัฒนธรรมเปนคนแรก

ตามเวลาที่บันทึกไวในยอหน 4 นั้น พระราชกจิของพระเยซูมิไดแผขยายไปยังชาวยิว
ผูหญงิสะมาเรียคนนั้นไดกลายเปนนักประกาศขาวประเสริฐขามวัฒนธรรม (Cross-Cultural) หลังจาก
ทีพ่ระเยซูได เปดเผยพระองควาเปนพระคริสตแกหลอน หลอนเทีย่วประกาศไปทั่วใหชาวสะมาเรียทราบ
ขาวนีแ้ละมีคนเปนจํ านวนมากไดเชื่อและวางใจในพระองค (ยอหน  4:41)

เหมือนดังที่อันนาเปนผูหญิงคนแรกที่ไดประกาศขาวประเสริฐเร่ืองพระเยซูคริสตแก
พวกยิว หญงิสะมาเรยีทีบ่อนํ้ าผูนี้กลายเปนนักประกาศคนแรกที่นํ าขาวประเสริฐนี้ไปบอกแกคนตาง
ชาติ

ผูหญิงสะมาเรียผูนี้เปนผูที่ประพฤติลวงประเวณีในเวลานั้นเมื่อเธอกํ าลังพบปะสนทนา
กบัพระเยซู เธอไดแตงงานมาแลวถึงเจ็ดครั้ง และก ําลังอยูกับผูชายที่ไมใชสามีของตนเอง แมกระนั้น
พระเยซูก็ไดเปดเผยพระองคเองแกนางและนางก็ไดประกาศเรื่องของพระคริสตไปยังประชาชนชาวสะ
มาเรีย

ไมสํ าคัญวาอดีตของทานไดผานมาอยางไร พระเจาตองการที่จะเปดเผยพระองคเอง
แกทาน ตองการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทานและตองการจะใชทานใหประกาศพระสิริของพระองค เชน
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เดยีวกบัที่พระองคทรงใชผูหญิงชาวสะมาเรีย คุณสามารถคนพบงานที่ต่ืนเตนในฐานะผูรับใชของพระ
คริสต

ไมใชส่ิงจํ าเปนสํ าหรับพระเยซูเลยที่จะตองผานแควนสะมาเรียในระหวางเสนทางจาก
ยูเดียไปกาลิลี ความจริงแลว สะมาเรยีอยูนอกเสนทางเสียดวยซํ้ า แตไมมีสถานที่ใดอยู “นอกเสนทาง”
ถาหามดีวงวิญญาณสักดวงหนึ่งซึ่งจํ าเปนแกขาวประเสริฐ ไมมีหมูบานใดอยูไกลเกินไป ไมวาจะเปน
ระยะทางเทาใด ไมมเีมอืงใดอยูไกลเกินไปจนถือวาอยูนอกเสนทาง ทานอาจตองเดินทางไกลเพียงเพื่อ
ไปใหถึงบุคคลเพียงคนเดียวที่นั่น ดวยขาวประเสริฐนั้นสามารถนํ าการฟนฟูมาสูชุมชนทั้งหมดของเขา
เอง

จึงเปนความจํ าเปนอยางยิ่งสํ าหรับพระเยซูที่จะตองออกจากถนนใหญอันเปนเสนทาง
เอกจากยเูดยีสูกาลิลีเพื่อที่จะใหขาวประเสริฐมาถึงผูหญิงชาวสะมาเรียผูนี้ ถาหากวาเราตองไปใหถึง
ตํ าบลที่อยูหางไกลที่สุดของโลกนี้เพื่อขาวประเสริฐ นัน่กห็มายถงึวามีบางคนในพวกเราจะตองยอมออก
จากถนนสายเอกในชีวิตเพื่อกระทํ าสิ่งนี้ เราจะตองออกไปนอกเสนทางกันบาง เราจะตองเลือกเสนทาง
ทีย่ากล ําบากกันเสียบาง

ผานทางผูหญิงสะมาเรียคนเดียวนี้เองที่เปนสาเหตุใหทั่วทั้งเมืองใหญไดมาถึงขาว
ประเสริฐ พระเยซไูดแสดงใหเห็นถึงหลักสํ าคัญในการประกาศขาวประเสริฐดวยตัวอยางจากการที่ทรง
เผชญิหนากับผูหญิงสะมาเรียผูนี้ เราตองพยายามเขาถึงผูชายและผูหญิงที่สัตยซื่อผูซึ่งจะสามารถนํ า
ขาวประเสริฐตอไปใหถึงประชาชนในชุมชนของเขาเอง

“จงมอบคํ าสอนเหลานี้ซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่สัตย
ซือ่ทีส่ามารถสอนคนอื่นไดดวย” 2 ทิโมธี  2.2

ถาคุณฝกหัดใหเปนผูนํ า พวกเขายอมจะสามารถนํ าขาวประเสริฐไปถึงคนจํ านวน
มหาศาล
วาระสุดทายที่ไมกางเขน

พระคัมภีรบันทึกไววาพวกผูหญิงไดอุทิศตนเพื่อพระเยซูตลอดระยะเวลาที่พระองค
ปฏิบัติภาระกิจบนพื้นโลกจนวาระสุดทายที่ไมกางเขน เมือ่พระเยซูคริสตส้ินพระชนม:

“มพีวกผูหญิงมองดูอยูแตไกล ในพวกผูหญิงนั้นมีมารียชาวมักดาลา  มารียมารดาของ
ยากอบนอยและของโยเลส และมีนางสะโลเม

ผูหญงิเหลานั้นไดติดตามและปรนนิบัติพระองค เมือ่พระองคยังอยูในแควนกาลิลี และ
ผูหญงิอืน่อกีหลายคนที่ไดข้ึนมายังกรุงเยรูซาเล็มกับพระองคก็ไดอยูที่นั่น” มาระโก 15:40-41

ดวยความรักที่พวกเธอมีตอพระเยซู ผูหญงิเหลานี้ยังคงรอคอยอยูที่ไมกางเขนจนถึง
ความมรณาของพระองค พวกเธอสัตยซื่อตอพระองคมาโดยตลอด นบัต้ังแตพระองคเสด็จเขาสูกรุงเยรู
ซาเลม็ทามกลางการยกยองสรรเสริญของฝูงชน เธอเหลานั้นยังสัตยซื่อตอพระองคจนถึงวาระสุดทาย
แหงความมรณาของพระองคที่ไมกางเขนเพื่อบาปของมนุษยชาติ
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เปนพวกแรกที่หลุมฝงศพ
“ฝายมารียชาวมักดาลา และมารยีมารดาของโยเสสไดเห็นตํ าบลที่โยเซฟบรรจุพระศพ

ไวนั้น”             มาระโก  15:47
หลงัจากหยุดพักวันสะบาโตลวงไปแลว พวกผูหญิงไดต่ืนขึ้นแตเชาตรูในวันแรกของ

สัปดาหและเดนิทางไปชะโลมพระศพของพระเยซูดวยเครื่องหอมอันเปนธรรมเนียมของชาวยิว
เมือ่เขามาถึงที่อุโมงคฝงศพก็พบวาพระเยซูมิไดอยูที่นั่นแลว พวกผูหญิงเห็นฑูตสวรรค

สองคนบอกแกพวกเขาวา
“พระองคไมอยูที่นี่ แตทรงเปนขึ้นมาแลว จงระลกึถึงคํ าที่พระองคไดตรัสกับทานทั้ง

หลาย เมือ่พระองคยังอยูในแควนกาลิลีวา
บุตรมนุษยจะตองถูกอายัดไวในมือของคนบาป และตองถูกตรึงที่กางเขน และวันที่

สามจะเปนขึ้นมาใหม” ลูกา  24:6-7
เปนพวกแรกที่อุโมงคฝงศพ ผูหญงิไดรับการเปดเผยถึงการฟนขึ้นจากความตายของ

พระเยซูคริสตเปนพวกแรก
เปนพวกแรกที่ประกาศเรื่องการฟนขึ้นจากความตาย

เมือ่พวกผูหญิงไดยินขาวที่นาเปรมปรีดพวกเธอปฏิบัติดังนี้.
“……..และกลับไปจากอุโมงค แลวบอกเหตุการณทั้งปวงนั้นแกสาวกสิบเอ็ดคนและ

คนอืน่ๆทั้งหลายดวย  ฝายอัครทูตไมเชื่อ ถอืวาเปนคํ าเหลวไหล”   ลูกา  24:9 และ 11
เปนคนแรกที่ไดเห็นองคพระคริสต

พระคริสตปรากฏพระองคเปนครั้งแรกภายหลังจากที่พระองคฟนขึ้นจากความตายแก
มารียชาวมักดาลา เร่ืองนีไ้ดถูกบันทึกไวในยอหน 20:11-18

มารียไดแบงปนขาวดีเหลานี้วา……
“ขาพเจาไดเห็นองคพระผูเปนเจาแลว และเธอไดบอกเขาทั้งหลายวา พระองคไดตรัส

คํ าเหลานั้นกับเธอ” ยอหน  20:18
เปนชาวยุโรปคนแรกที่กลับใจ

ผูหญงิชาวยุโรปคนที่กลับใจเชื่อเมื่อไดฟงเทศนาของเปาโล คือ นางลิเดีย
“มหีญิงคนหนึ่ง ในพวกที่ฟงเราชื่อ ลิเดีย มาจากเมืองธิยาทิรา เปนคนขายผาสีมวงเปน

คนที่ถือพระเจา หญงินัน้ไดฟงเราและพระเจาไดทรงเปดใจของเขาใหสนใจในถอยคํ าซึ่งเปาโลไดกลาว”
กิจการ 16:14
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อิทธิพลที่มีอํ านาจของผูหญิง

เพือ่เปนการเพิ่มเติมเปนพิเศษที่ผูหญิงถูกใชใหเขารวมในแผนการของพระเจา จึงเปน
ส่ิงจ ําเปนที่จะตองจดจํ าใหไดถึงอํ านาจที่มีอิทธิพลของผูหญิง เพือ่จะไดใชเปนขอระมัดระวังในการใช
อํ านาจใหถูกทาง

อิทธิพลใหญประการแรกของผูหญิงไดแก เมือ่เอวาชักจูงใหอาดัมเขารวมกระทํ าบาป
บาปครัง้แรกนีอ้ธบิายใหเห็นถึงอํ านาจความผูกพันระหวางผูชายกับผูหญิง อํ านาจนี้สามารถถูกนํ าไปใช
ไดทัง้ทางดีหรือทางราย

ดวยเหตุผลดังนี้ พระเจาจึงมีบัญชาหามอิสราเอลรับเอา “คนตางชาติ” มาเปนภรรยา
หรือหามมีภรรยาที่เปนคนดาวไมรูจักพระเจา พระองคตักเตือนวาผูหญิงเหลานี้มีอํ านาจที่จะเปลี่ยนใจ
สามใีหหันเหออกจากทางของพระเจา

 “ซาโลมอนพระราชาแหงอิสราเอล มไิดท ําบาปดวยเรื่องหญิงอยางนี้หรือ ทามกลาง
หลายประชาชาติ ไมมพีระราชาใดเหมือนพระองค…….ถงึกระนั้นก็ดี แมเปนพระองค หญงิตางชาติก็
เปนเหตุใหพระองคทรงทํ าบาป”     เนหะมีย  13:26

เมือ่ทานไดศึกษาสุภาษิตของซาโลมอน คุณจะพบคํ าวิพากษวิจารณหลายประการ
เกี่ยวกับผูหญิง “คนตางชาติ” ซาโลมอนไดเรียนรูดวยความเศราสลดถึงอิทธิพลที่มีอํ านาจของผูหญิงที่
ไมมีพระเจา

กษตัริยซาโลมอนยังกลาวตอดวยหัวขอเดียวกันไวในปญญาจารย ขณะที่พระองคเอย
ถงึผูหญงิทีไ่มมพีระเจาวานางมีหัวใจเหมือนบวงแรวและมือของนางเหมือนโซตรวน

“ขาพเจาไดพบสิ่งหนึ่งซึ่งขมขื่นยิ่งกวาความตาย คือผูหญิงที่มีใจเปนบวงแรวและตา
ขาย มอืของนางเปนโซตรวน คนใดเปนคนทีพ่อพระทัยพระเจาคนนั้นจะหนีพนนาง แตคนบาปจะถูก
หญงิคนนั้นจับเอาไป”          ปญญาจารย  7:26

พระคมัภีรยังเปดเผยถึงกษัตริยซาโลมอนอีกวา……………
“พระองคทรงมีมเหสีเจ็ดรอย และนางหามสามรอย และบรรดามเหสีของพระองคก็

ทรงหนัพระทยัของพระองคไปเสีย………และพระทัยของพระองคหาไดตรงทีเดียวตอพระเยโฮวาห พระ
เจาของพระองคดังพระทัยของดาวิดราชบิดาของพระองคไม” 1 พงศกษัตริย  11:3-4

แซมซั่น ผูชายซึง่พระเจาไดเลือกไวใหนํ าการชวยกูมาสูประชาชาติอิสราเอล เขาถูก
ท ําลายโดยอิทธิพลที่มีอํ านาจของผูหญิง จงอานเรือ่งราวของแซมซั่นและนางเดลิลาหซึ่งบันทึกไวใน
หนงัสือผูวินิจฉัย 13-16
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หนังสืออิสยาหไดบันทึกความเปนผูนํ าของผูหญิงที่ปราศจากพระเจาและเปนสาเหตุให
อิสราเอลหันเหไปจากวิถีทางที่ถูกตองของพระเจา

“…….และผูหญิงปกครองเหนือเขา โอชนชาติของเราเอย ผูน ําของเจาทํ าใหเจาผิดและ
กระท ําใหแนวทางของเจาสับสน” อิสยาห  3:12

ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม กไ็ดบันทึกไววา ผูหญิงชาวยิว “ผูสูงศักดิ์และมีเกียรติ”
ไดน ําการเคี่ยวเข็ญอยางใหญหลวงและตอตานคริสตจักรในยุคแรก

“แตพวกยิวไดยุยงพวกสตรีมีศักดิ์และมีเกียรติสูงใหเคี่ยวเข็ญและขับไลเปาโลกับบาร
นาบัส ออกจากเมืองของเขา” กิจการ  13:50

อิทธพิลที่มีอํ านาจของผูหญิงไมใชส่ิงผิด พระเจามอบศักยภาพที่มีอํ านาจนี้แกผูหญิง
เมือ่ถกูใชไปในทางชั่วรายก็เปนการทํ าลายลาง แตถาถูกใชโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ อํ านาจซึ่ง
สามารถเปลีย่นจิตใจของผูชายและกํ าหนดโชคชะตาของชนชาติทั้งหมดได ส่ิงนี้ไดอรรถาธิบายไวโดย
การบนัทึกถึงเรื่องของผูหญิงเชน เดโบราหและเอสเธอรไวในพระคัมภีรแลว

ความทาทายพิเศษของผูหญิง

ในดานอทิธิพลที่มีอํ านาจของผูหญิงนั้น พระคมัภีรไดบอกถึงความทาทายพิเศษของผู
หญิงไวดวย

การทาทายพิเศษดานการเสียสละ
คํ าทาทายอันแรกผานทางแรงบันดาลใจของกษัตริยซาโลมอนผูกํ าลังเสาะแสวงหา          

ผูหญงิทีย่อมอุทิศตนเองเพื่อพระเจาอยางแทจริง จนถงึกบัพระองคทรงเขียนไววา
“…….ในชายพนัคนจะพบชายจริงสักคนหนึ่ง แตจะหาหญิงแทสักคนหนึ่งในจํ านวน

พนัคนก็หาพบไม” ปญญาจารย  7:27-28
ชางเปนคํ าทาทายยิ่งใหญอะไรเชนนั้นที่จะหาผูหญิงแทสักคนจากบรรดาผูหญิงพันคน

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงที่มอบหัวใจและชีวิตอุทิศแดองคพระผูเปนเจา !
การทาทายดานการนํ าทางชีวิต

พระเจาตองการใหผูหญิงมีการนํ าทางในชีวิตดวยเปาหมายจากสวรรคในการดํ ารงชีพ            
พระคมัภีรบันทึกคํ าทาทายไวดังนี้.

“องคพระผูเปนเจาประทานพระวจนะ พวกผูหญิงที่นํ าขาวดี กเ็ปนพวกใหญโต”
                                                                                                                                                  สดุดี  68.11
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ความมุงหมายหลายประการที่ผูหญิงตั้งไวเปนเปาหมายสํ าหรับตนเอง ลวนไมนิรันดร
พวกเธอตั้งเปาหมายของการแตงงาน  การศึกษาและอาชีพไว แตเมื่อบรรลุผลตามนั้นแลว จะมีส่ิงใด
เหลอืไวเปนจุดมุงหมายในการดํ ารงชีวิตเลา

พระเจาประทานการทาทายแกผูหญิงในการนํ าทางชีวิต ไมวาเธอจะเปนแมบาน นัก
ศึกษาหรอืผูหญิงที่ทํ างานหาเลี้ยงชีพ เธอทัง้หลายตองมีสวนรวมในการทาทายที่จะนํ าขาวประเสริฐไป
บอกแกคนในโลกดวย

ไมวาทานจะอาศัยอยูในเมือง ในหมูบานหรืออยูในเผาพันธุที่อยูไกลลิบ ทานสามารถ
เปนสวนหนึ่งของงานเครือขายสากลนี้ได สํ าหรบัผูหญิงซึ่งมีเปาหมายธรรมดาในชีวิต คือการนํ าขาว
ประเสริฐของพระเยซูคริสตแจกจายออกไปใหทั่ว
การทาทายดานรักษาระเบียบวินัย

พระเจาตรสัแกผูหญิงผานอิสยาหดวยขอความที่ทาทายเปนพิเศษดังนี้
“หญงิทัง้หลายที่อยูอยางสบายนั้น จงลกุขึน้เถิดและฟงเสียงของขาพเจา”  อิสยาห

32.9
จงอานขาวสารทั้งหมดของพระเจาในอิสยาห 32:10-20  ขอความนี้ถูกเขียนขึ้นใน

ชวงเวลาทีม่ีกองทัพศัตรูมารุกรานยํ่ ายีจนใกลจะยึดยูดาหได เปนการลงโทษเรื่องความบาป ซึ่งใชไดกับ
ผูหญงิทกุคนที่สนใจแตเร่ืองชาวโลกและใฝหาความสุขสํ าราญที่โลกมีให

ผูหญงิประเภทที่พระเจากลาวถึงนี้จัดไดวาเปนผูหญิงเลินเลอและสะเพรา รักแตความ
สะดวกงายดายเทานั้น เพราะวาเมือ่มเีงินก็มุงแตใชไปในทางแสวงหาความสุขแตเพียงอยางเดียว
ประเทศชาตแิละบานเมืองที่พวกเธออาศัยอยูจึงถูกทํ าลายลงในระยะเวลาไมนานนัก แมกระนั้นพวก
เธอก็หาไดใสใจไม ไมสํ านกึถงึความหายนะลมจมที่กํ าลังจะมาถึง

การทาทายเดียวกันนี้ยังเปนของประทานจากพระเจาที่ไหลมาสูผูหญิงทุกวันนี้มิไดขาด
สาย ผูหญงิมากมายก ําลงัหลงใหลความสะดวกสบายซึ่งไดมางายดายและพวกเธอเติมชีวิตใหเต็มดวย
ความสุขเพียงชั่วคราว พวกเธอไมรูตัวเลยวาการพิพากษาจากพระเจากํ าลังจะมีมาสูโลกนี้แลว และ
บรรดาประชาชนรอบดานของพวกเธอตองเผชิญหนากับสภาพของการอยูอยางปราศจากองคพระผูชวย
ใหรอดชั่วนิจนิรันดร

ฉะนั้น ผูหญงิครสิเตยีนทั้งหลายที่ไดปลอยชีวิตใหดํ ารงอยูในความสะดวกสบายมานาน
แลว ขณะทีช่าตติางๆไดตกเปนเหยื่อการปฏิวัติที่ไมส้ินสุดของบรรดาชนชาติที่ไมมีพระเจา           ผูหญิง
คริสเตยีนทีรั่กความสนุกสนานกับความสุขที่โลกใหอยางไมระวังตัว ขณะที่ขาศึกผูไมนับถือพระเจาไดยึด
อํ านาจการควบคุมแลว ดังนัน้ขาวสารของพระเจาที่มีถึงผูหญิงคริสเตียนทั้งหลายคือ     “จงลุกขึ้นเถิด !”

ในอิสยาห พระเจาตรัสแกพวกผูหญิงวา ทีดิ่นก็ดี บาน เรือกสวนไรนาลวนแตตองถูก
ท ําลายไป ทกุสิง่ทกุอยางอนัเปนสมบัติทางวัตถุที่มีอยูในโลกใบนี้ตองลวงไปและเปนของชั่วคราวเทานั้น
ทกุสิง่ทีม่นษุยทั้งหลายยึดเหนี่ยวไวจะตองพินาศไป ทางเดยีวเทานัน้ที่พวกเธอสามารถหลีกเลี่ยงการ
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พพิากษาครั้งนี้ไดก็คือ จงลกุขึน้เถิดในพระนามขององคพระผูเปนเจา ปลุกตัวเองใหต่ืนและสะบัดให
หลดุพนจากความมอมแมมดวยความสุขสบายเสียแตบัดนี้ และจงฟงพระสุรเสียงของพระเจาและปฏิบัติ
ตามขาวสารของพระองคที่มีมายังทาน

ชางโชครายเสียเหลือเกิน ทีผู่หญงิชาวยดูาหซึ่งพระเจาทรงสงขาวสารมาใหนั้นมิไดเชื่อ
ฟง เมือ่การพิพากษามาถึง เมอืงนัน้กถ็กูทํ าลายลงตามที่พระเจาไดเตือนแลว

แตยงัมีพระสัญญาแหงความหวัง หลงัจากการพิพากษาโทษเสร็จส้ินแลว พระวิญญาณ
ของพระเจาจะเทลงมาอีก

“จนกวาพระวิญญาณจะเทลงมาบนเราจากเบื้องบนและถิ่นทุรกันดารกลายเปนสวนผล
ไม และสวนผลไมนั้นจะถือวาเปนปา แลวความยุติธรรมจะอาศัยอยูในถิ่นทุรกันดาร และความชอบ
ธรรมพักอยูในสวนผลไม”           อิสยาห  32.15-16

ผานทางฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถิน่ทรุกนัดารจะกลายเปนสวนผลไมและ
ทีซ่ึง่คดิวาเปนสวนผลไมจะกลับกลายเปนปาไป

ถงึแมวาพระเจาอาจลงโทษใหหลาบจํ าเพื่อใหบริสุทธิ์ พระองคก็ยอนกลับมาเทพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ของพระองคลงบนประชากรที่พระองคทรงพิพากษาโทษ จากถิน่ทุรกันดารก็กลับผลิดอก
ออกผลเปนความอุดมสมบูรณซึ่งพรอมแกการเก็บเกี่ยว

ถาผูหญิงที่กํ าลัง “สุขสบาย” จะระลกึไดถึงการทาทายใหรักษาระเบียบวินัยและยอมฟง
พระสรุเสียงของพระผูเปนจอมเจานาย พวกเธอจะไมถูกตีสอนเลย ถาทานระลึกไดถึงสถานภาพฝาย
วญิญาณของทานและการสาละวนวุนวายอยูกับทรัพยสมบัติในโลกนี้กอนสิ่งที่เปนนิรันดรแลวละก็ ทาน
จงสารภาพบาปของทานเสีย องคพระผูเปนเจาจะทรงยกโทษความผิดบาปของทาน

แตนอกเหนือไปจากนั้น ขาวสารจากพระเจายังกาวไกลออกไปจากการนํ าไปใชเปนสวน
ตัว การฟนฟสูภาวะทางฝายวิญญาณเสียใหมสามารถปองกันการพิพากษาโทษอันจะตกแกประชาชาติ
ทัง้หมดได พระเจาบอกผูหญงิชาวยูดาหใหเปนผูนํ าในการฟนฟูสภาวะทางฝายวิญญาณเสียใหมในครั้งนี้

พระเจากํ าลังตรัสเชนเดียวกันอีกวา “ถาพวกผูหญงิทั้งหลายจะยอมฟงคํ าตักเตือนของ
เรา   จงลกุขึน้และปฏบัิติตนเสียใหมเพื่อพวกเจาจะไดรอดจากการพิพากษาโทษอันจะตกแกชนชาติของ
เจาได”

เสยีงรองเรยีกตกัเตือนผูหญิงยังกึกกองอยูทั่วโลกทุกวันนี้วา……“จงลุกขึ้นเถิด หญิงทั้ง
หลายทีอ่ยูอยางสบายนั้น และฟงเสียงของเรา จงเงีย่หูฟงคํ าพูดของเรา”

จงสละความสุขสบายฝายโลกเสีย !
ปรับปรุงตนเองทางฝายวิญญาณเสียใหม !
กระตุนตนเองและตักเตือนชนชาติของทานเพื่อวาการพิพากษาโทษของพระเจาจะไดไม

ตกอยูแกทานทั้งหลาย
การทาทายดานการถวายตัว:
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            จงลกุขึน้เถดิและรับตํ าแหนงอันถูกตองในฐานะผูหญิงที่พระเจาตองการใหอุทิศตน
เปาโลไดเสนอคํ าทาทายแกผูเชื่อทุกคนรวมทั้งผูหญิงดวย นัน่คอืการเรียกใหถวายตัว

“พีน่องทั้งหลาย ดวยเหตุนี้ โดยเหน็แกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอน
ทานทัง้หลายใหถวายตัวของทานแดพระองค เพือ่เปนเครื่องบูชา ซึง่เปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของ
ทานทั้งหลาย อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอุปนิสัยของทาน
จงึจะเปลี่ยนใหม เพือ่ทานจะไดทราบนํ้ าพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัย และ
อะไรดียอดเยี่ยม” โรม  12:1-2

การถวายตวัแดพระเจาและการรักษาระเบียบอยูในวิถีทางของพระเจา จะท ําใหเกิดการ
น ําทาง ซึง่จะท ําใหเรารูถึงนํ้ าพระทัยของพระเจาอยางดียอดเยี่ยมในชีวิต
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ชือ่………………………………………….                                                        สตรี - แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

บททดสอบดวยตนเอง บทที่ 13

1. จงเขยีนรายการเกียรติยศพิเศษของผูหญิงจากพระคัมภีรที่ไดอภิปรายไวในบทนี้

2.  จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

3. จงอานขอความแตละประโยค ถาขอความใดถูก จงใสอักษร ถ ลงในชองวางที่จัดไว ถาผิดใหใสอักษร
ผ
. ซาโลมอนมมีเหสีมากมายที่ไดหันเหจิตใจพระองคออกจากการติดตามพระเจา
. ผูหญิงขมเหงคริสตจักรในยุคแรก รวมทัง้เปาโลและบารนาบัสดวย
. อํ านาจอทิธิพลของผูหญิงมาจากซาตาน
. ไมมส่ิีงใดทีผู่หญิงคริสเตียนสามารถกระทํ าเพื่อชาติในดานโลกฝายวิญญาณ
. การถวายตัวแดพระเจาและการมีวินัยเพื่อพระเจาไมไดหมายความวาคุณจะพบการนํ า

ทางในชีวิตของคุณ
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สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คํ าตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 13

1. เปนมารดาของพระเมสิอาห
เปนคนแรกที่เทศนาเรื่องการไถบาป

      เปนคนแรกที่ไดรับการเปดเผยพระองควาทรงเปนพระเมสิอาห
      เปนนกัประกาศขามวัฒนธรรมเปนคนแรก
      เปนผูทีอ่ยูกับพระเยซูในวาระสุดทายที่ไมกางเขน
      เปนพวกแรกที่หลุมฝงศพ
      เปนพวกแรกที่ประกาศเรื่องการฟนขึ้นจากความตาย
      เปนคนแรกที่ไดเห็นองคพระคริสต
      เปนชาวยุโรปคนแรกที่กลับใจ

2.   องคพระผูเปนเจาประทานพระวจนะ พวกผูหญิงที่นํ าขาวดี ก็เปนพวกใหญโต   สดุดี 68.11

3.   ก.    ถ
. ถ
. ผ
. ผ
. ผ
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