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บทที่ 10
ผูหญิงในหนังสือจดหมายฝาก : ฐานะในคริสตจักร

วัตถุประสงค
เมือ่ศึกษาจบบทเรียนนี้แลว ทานสามารถที่จะ
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธบิายขอความที่เขียนโดยเปาโลซึ่งเกี่ยวของกับผูหญิงได
- สรุปตํ าแหนงหนาที่ของผูหญิงในคริสตจักรยุคแรกตามที่สอนไวในหนังสือ

จดหมายฝาก

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“จะไมเปนยิวหรือกรีก จะไมเปนทาสหรือไทย จะไมเปนชายหรือหญิง เพราะวาทาน

เปนอนัหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต”             กาลาเทีย  3:28

คํ านํ า

ในบทที่แลวไดกลาวถึงผูหญิงกับการรับใชที่เฉพาะเจาะจงในหนังสือจดหมายฝาก        
บทนี้เราจะไดศึกษาถึงฐานะโดยทั่วไปในคริสตจักรของผูหญิงตามที่ไดเปดเผยไวในหนังสือประเภท        
จดหมายฝากกลุมเดียวกัน

คํ าสอนบางประการซึ่งเปาโลกลาวถึงผูหญิงนั้นยากแกการเขาใจ แมแตเปโตรยังเคย
เอยถึงความยากลํ าบากในการตีความตามที่เปาโลแบงปนจากการที่ทานไดรับแรงบันดาลใจจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

“ในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ไดกลาวถึงเหตุการณเหลานี้ไวแลว ในจดหมายเหลานั้น
มบีางขอที่เขาใจยาก ซึง่คนทัง้หลายที่รูเทาไมถึงการ และมใีจไมแนนอนมั่นคงไดบิดเบือนขอความเสีย
เหมอืนอยางที่เขาไดบิดเบือนขออ่ืนๆ ในพระคัมภีร อันเปนเหตุใหตนเองพินาศ” 2  เปโตร 3:16

เปโตรบงชี้วา มบีางสิง่บางอยางยากแกการเขาใจ แตนัน่ก็มีแตคนที่ขาดการเรียนรูและ
คนทีม่จีติใจไมแนนอนมั่นคงเทานั้นที่จะถกปญหาในขอนี้ การตคีวามใหตรงกับความพอใจของตนเชน
นั้นคือ เหตแุหงความหายนะของตนเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การโตแยงกันในเรื่องเชนนั้นมิไดชวย
ใครสกัคนและยังทํ าความเสียหายใหแกผูที่โตเถียงกันดวย
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โปรดทํ าความเขาใจเสียกอนวา เปนสิง่สํ าคัญเมื่อคุณศึกษาคํ าสอนของเปาโลเกี่ยวกับ
เร่ืองผูหญิง ผูวพิากษวจิารณหลายทานไดตีความคํ าสอนเหลานี้ไปในหลายๆทาง ส่ิงสํ าคัญก็คือ จงจํ า
ไววา เมือ่มกีารตีความเปนหลายแบบ การถกเถยีงโตคารมก็ไมควรเกิดขึ้นในระหวางผูเชื่อดวยกัน

ถาปรากฎวาการตีความในหนังสือคูมือการศึกษาฉบับนี้แตกตางจากการตีความสวน
ตัวของคุณเองหรือของนิกายของคุณ กรุณาตระหนักถึงความจริงวา นัน่มใิชการจงใจที่จะเปนสาเหตุให
มกีารแบงแยกหรือการแตกแยกกัน ถาคณุมคีวามรูสึกมั่นใจสวนตัวในบางเรื่องแลวละก็ คุณจํ าเปนตอง
ถอืตามคํ ากลาวของเปาโลที่วา “เพือ่เหน็แกความสํ านึกชอบ”  ตามที่เปาโลกลาวไว

เปนสิ่งสํ าคัญที่จะตองระลึกเสมอวา คํ าสอนทัง้หมดในจดหมายฝากของเปาโลก็เชน
เดยีวกับจดหมายฝากอื่นๆ ไดเขยีนขึน้ดวยเนื้อหาสาระตามความเปนจริงซึ่งดํ าเนินอยูในคริสตจักรซึ่ง
ผูหญิงกระตือรือลนในดานการรับใชจริงๆ เราไดศึกษาไปแลวถึงความเกี่ยวของของผูหญิงในบทเรียน
กอนหนานีซ้ึง่มพีืน้ฐานจากหนังสือกิจการของอัครทูตและกลุมจดหมายฝาก จะเห็นไดวาไมมีขอความ
ใดเลยในจดหมายฝากตางๆ ทีจ่ะหวงหามมิใหผูหญิงเขาไปเกี่ยวของกับพลังการรับใชที่ตองเคลื่อนไป
ไมหยุดยั้งของคริสเตียน เชนเดยีวกับที่ผูหญิงในคริสตจักรยุคแรกไดเขาไปมีสวนรวมแลว

การสอนและการเทศนา

หนึง่ในบรรดาขอความยาก ๆ ในหนงัสอืจดหมายฝากซึ่งมีผลตอบทบาทของผูหญิงใน
คริสตจักรดังปรากฎใน 1 โครินธ:

“เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย แตทรงเปนพระเจาแหงสันติสุข
จงใหพวกผูหญิงนิ่งเสียในที่ประชุม เพราะเขาไมไดรับอนุญาตใหพูด แตใหเขาอยูใต

บังคับบัญชา เหมอืนที่ธรรมบัญญัติส่ังไวนั้น
ถาเขาอยากรูส่ิงใด กใ็หเขาถามสามีที่บาน เพราะวาการที่ผูหญิงจะพูดในที่ประชุมนั้น

กเ็ปนสิ่งที่นาอาย”      1 โครินธ 14.33-35
ขอความนี้กลายเปนขอหามที่ถูกใชอยูบอยๆ มใิหผูหญิงทํ าการสอนหรือเทศนาใน

คริสตจักร
เปาโลมไิดหมายความวาใหผูหญิงทั้งหมดเงียบกันทุกคนโดยสิ้นเชิง เพราะวาในบท

เรียนกอนหนานี้นั้น ทานไดบอกรายละเอียดมากมายหลายประการเกี่ยวกับวิธีใหผูหญิงควรคลุมศีรษะ
เมือ่เธออธิษฐานและเผยพระวจนะ (เราจะกลาวถึงขอความนี้ภายหลังในบทเรียนนี้) ท ําไมเปาโลจึงตอง
เสยีเวลาพูดถึงเรื่องนี้ถาผูหญิงจะตองไมพูดอะไรเลยในคริสตจักร
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ในการศึกษาถึงหนังสือกิจการของอัครทูต คุณไดเรียนรูแลววาเมื่อเวลาที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์เสด็จลงมา เปโตรกลาววา คํ าพยากรณของโยเอลไดสํ าเร็จลง การพยากรณคร้ังนี้กลาวถึงการที่
ฤทธิเ์ดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาจะเทลงบน “บุตรีและทาสี”  และเขาจะเอยคํ าพยากรณ

1 โครินธ 14 อาจจะเปนขอความที่เปโตรอางถึงวา “ยากแกการเขาใจ” ในการเขียน
จดหมายฝากของเปาโล

ทางแกไขที่สํ าคัญที่สุดของปญหานี้ก็คือ ความหมายของคํ าในภาษากรีกซึ่งแปลวา “พูด”
ในขอพระคัมภีรที่ 34    คํ านีเ้มือ่ถกูใชในที่นี้มิไดอางถึงการพูดอยางเปนเรื่องเปนราวตอชุมนุมชนในที่
สาธารณะอยางเปนทางการ แตหมายความถึง “การคุยกันจอแบบนกกระจอก การสงเสียงถามกันแบบฟง
ไมไดศัพทแขงกันคราวละหลายๆ คน การโตเถียงหรือโตแยงอันหาสาระมิไดและไมจบลงงายๆ”  ตางหาก

จงอาน 1โครินธ 14 ในพระคัมภีรของทาน ทานจะพบวาวัตถุประสงคของเปาโลในบทนี้ก็
เพือ่ทีจ่ะปกปองคริสตจักรมิใหมีการสับสนวุนวาย ความหวงใยของทานก็คือ ทกุสิง่ทกุอยางใหกระทํ าหรือ
ปฏิบัติใหเปนระเบียบในการประชุมนมัสการ จงึเปนเหตุผลวาทํ าไมทานจึงบอกผูหญิงมิให ถามไถหรือคุย
จอระหวางที่มีการประชุมนมัสการ แตทานก็ส่ังใหอดใจไวรอไปถามสามีที่บานในภายหลัง

เราตองพจิารณาถึงเนื้อหาดานวัฒนธรรมซึ่งคํ าสอนนี้ถูกนํ ามาใชกับชาวยิว เพราะวา
ใน                    คริสตจักรของชาวยิว เขาจดัทีน่ัง่ใหผูหญิงนั่งแยกอยูฝงหนึ่ง สวนผูชายใหนั่งอีกฟากหนึ่ง
ทานคงจะเห็นภาพชัดละที่นี้วา ผูหญงิชาวโครินธคงไมเพียงแตคุยกันจอ แตตองตะโกนถามสามีซึ่งนั่ง
กนัคนละฟาก

มบุีคคลหนึง่ซึง่ท ํางานอยูทามกลางประชาชนชาวยิวกลาววา แมกระทั่งทุกวันนี้เขาก็
ไดยินเสียงของประธานพิธีในโบสถชาวยิวตองทุบธรรมาสนพรอมกับตะโกนไปทางฝงที่มีผูหญิงนั่งให
เงยีบเสียงลงอยูเสมอ

ขอความนี้แสดงความหวงใยของเปาโลในเรื่องความเปนระเบียบเรียบรอยและการตี          
ความขอพระคัมภีรในลักษณะนี้มีความหมายวา ไมมขีอขัดแยงระหวางขอความนี้และขอพระคัมภีร ซึ่ง
บรรยายวาการประชุมนมัสการในคริสตจักรควรจะอยูเปนดังนี้:

“เมือ่ทานประชุมกันบางคนก็มีเพลงสดุดี บางคนก็มีคํ าสั่งสอน บางคนก็มีคํ าวิวรณ
บางคนก็พูดภาษาแปลกๆ บางคนก็แปลขอความ…….ถาผูใดจะพูดภาษาแปลกๆ จงใหพูดเพียงสองคน
หรืออยางมากที่สุดก็สามคน และใหพูดทีละคน……..เพราะวาทานเผยพระวจนะไดทีละคน เพื่อใหทุก
คนไดความรูและไดรับความหนุนใจ” 1  โครินธ  14:26-27,  29,  31

ผูหญิงตองเงียบหมดเลยหรือ ?
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มขีอความอื่นในจดหมายฝากซึ่งควรนํ ามากลาวในที่นี้ เพราะวาเปนขอความที่
คลายคลึงกับ  1 โครินธ:

“ใหผูหญิงเรียนอยางเงียบๆ และดวยใจนอบนอม
ขาพเจาไมยอมใหผูหญิงสั่งสอน หรือใชอํ านาจเหนือผูชาย แตใหเขานิ่งๆ อยู
ดวยวาพระเจาทรงเนรมิตสรางอาดัมข้ึนกอน แลวจึงถืงเอวา
และอาดัมไมไดถูกหลอกลวง แตผูหญิงนั้นไดถูกหลวกลวงจึงไดกระทํ าบาป”

              1  ทิโมธี  2:11-14
คํ าวา “เงียบ” ไมไดแปลวา ไมใหผูหญิงพูดเลย ถาทกุคนเรียนรูที่จะเงียบกันทั้งหมด

พวกเธอก็จะไมมีการถามคํ าถาม หรืออภิปรายสิ่งที่พวกเธอกํ าลังเรียนรู
คํ าวา “เงียบ” ซึ่งเปาโลใชนั้นหมายถึงความสงบ จติวญิญาณที่ไมกระจัดกระจาย ผู

หญงิจงึถกูสั่งใหเรียนรูดวยทาทีที่สงบ
คํ าวา “ใชอํ านาจเหนือผูชาย” หมายถึง การออกคํ าสั่งหรือครอบงํ าเหนือผูชาย ปฏิบัติ

ตามอ ําเภอใจของตนเองดวยสิทธิอํ านาจเผด็จการ เราทกุคนไมควรปฏิบัติดวยอํ านาจบาทใหญของตน
เองเลย  เพราะวาทานจะไดเรียนรูเมื่อเราไดอภิปรายในหัวขอเร่ืองการยอมจํ านน พวกเราทุกคนควรยอม
จ ํานนตอกันและกัน ชายหรอืหญิงก็เชนเดียวกัน แตในบทความนี้เปาโลกํ าลังเตือนผูหญิงโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูหญงิไมควรทกึทักแสดงทีทาในการครอบครองเปนเจาของเพื่อแสดงการมีอํ านาจเหนือผูชาย

ผูหญิงเปนเพศที่ทํ าบาปมากกวาหรือ ?

ในบทความนี้ เปาโลมไิดปรักปรํ าผูหญิงวาเปนผูมีสวนในการลอผูชายใหตกหลุมความ
บาปหรอืช้ีใหเห็นวาผูหญิงเปนเพศที่มีบาปมากกวาผูชาย ทานเพยีงแตตองการจะชี้ใหเห็นวา เมือ่เอวา
ปฏิบัติตามความปรารถนาและสิทธิอํ านาจฝายเนื้อหนัง เธอจงึถูกลอลวงและลมลงในความบาป เมื่อใด
ก็ตามที่คุณพูดหรือปฏิบัติดวยวิญญาณของการออกคํ าสั่งหรือการเปนผูครอบงํ ามีอํ านาจเหนือแลวก็
เทากบัทานเปดหนทางใหตนเองถูกลอลวงและกระทํ าบาป

แนนอนทีเดียว เปาโลไมยอมปลอยปละละเลยผูชายที่เขามีสวนรวมในการลมลงใน
ความบาป เพราะวาเอวาเปนฝายถูกลอลวงและคิดวาเธอจะกลายเปนเหมือนพระเจา อาดัมไมไดเปน
ฝายถูกลอลวงเลยเขากาวเขาสูความบาปทั้งๆที่มีความเขาใจอยางเต็มเปยมวาเขากํ าลังทํ าอะไรและผล      
ทีจ่ะตามมา

การคลุมศีรษะ
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มอีีกขอความหนึ่งซึ่งกลายมาเปนหัวขอในการโตเถียงมากก็คือ ขอความที่เอยไวส้ันๆ
เกีย่วกับผูหญิงกับ “การคลุมศีรษะ” ของหลอน

เราพบขอความนี้ใน 1โครินธ บทที่ 11 จงอานขอพระคัมภีรที่ 3-16 กอนที่เราจะศึกษา
เร่ืองนี้ตอไป

มบีางคนตีความคํ าวา “ศีรษะ” ทีก่ลาวไวในขอความนี้วาหมายความวา ผูชายคือผู
ปกครองมีอํ านาจเหนือผูหญิง คํ าในภาษาฮีบรูอาจแปลไดวา “ปกครอง” แตเทาที่พบใชกันอยูบอยๆ คือ
ในความหมายวา “การเริ่มตน” เปาโลก ําลงัพูดถึงพระเยซูคริสตวาเปนผูเร่ิมตนหรือเปนผูปกครองเหนือ
คริสตจักรเชนเดียวกับที่ผูชายถูกสรางขึ้นกอนตามพระฉายาของพระเจาจึงถือวาผูชายเปนผูเร่ิมตนของ
ผูหญงิและเธอนั้นถูกสรางมาจากเขา

ในบทตอไป เราจะกลาวถึง “ความเปนหัวหนา”  และการยอมจํ านน ตามที่เราไดศึกษา
หลกัค ําสอนในหนังสือจดหมายฝากซึ่งมีมาโดยตรงแกผูหญิงที่เปนภรรยา แตในที่นี้เราสนใจแตเพียง
ขอความเรือ่งผูหญิงควรจะอธิษฐานหรือเผยพระวจนะอยางใดจึงจะเปนการเหมาะสม

บางคนก็คิดวาคํ าสอนเหลานี้แสดงใหเห็นวาผูหญิงควรจะไวผมยาวและไมควรตัดออก
เพราะวาผมคือส่ิงที่ปกคลุมสํ าหรับผูหญิงโดยเฉพาะ คนอื่นๆ กพ็ากนัเชื่อวา นัน่หมายถึงผูหญิงควรตอง
สวมหมวกเมื่อเธอเขารวมประชุมนมัสการในโบสถเพื่อ “ปกคลุม” ศีรษะของเธอไว

ส่ิงส ําคัญที่ควรจดจํ าในการตีความขอความนี้ก็คือ ขอความสุดทายของเปาโลที่กลาว
ไวในขอที่ 16

“………แตถาผูใดจะโตแยง เราและคริสตจักรของพระเจาไมรับธรรมเนียมอยางที่โต
แยงนั้น”    1 โครินธ 11.16

เปาโลกลาววาไมควรจะมีขอขัดแยงเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ในขอที่ 18 ทานแสดงความหวงใย
วาขออยาใหมีการแตกแยกในพระกายเดียวกันขององคพระเยซูคริสตเกิดขึ้นเลย

บทความนี้แสดงใหเห็นวา ผูชายถกูสรางขึ้นกอนแลวจึงสรางผูหญิง นัน่เปนการแสดง
ถงึสถานะที่วา แตละฝายนั้นไมมีความสมบูรณในตัวเองถาปราศจากซึ่งกันและกัน ผูชายและผูหญิงถูก
สรางขึ้นใหเปนคูพระพรและปลอบโยนซึ่งกันและกันมิใชใหฝายหนึ่งเปนทาสและอีกฝายเปนผูปกครอง
ที่กดขี่ ในฐานะทีผู่หญงินั้นถูกสรางออกมาเปนครั้งแรกจากรางของผูชาย นบัแตนั้นมาผูชายจึงถูกสราง
ออกมาจากรางกายของผูหญิง

และนั่นก็เปนพระประสงคของพระเจาดวยที่ใหผูหญิงตระหนักถึงฐานะของตนเองใน
การยอมจํ านนตอสามี จงึเปนนํ ้าพระทยัของพระเจาที่ใหผูชายเปนผูที่ไมนํ าเอาความรับผิดชอบของการ
เปนผูนํ าไปใชในทางที่ผิด

การทีเ่ปาโลกลาวถึงความสํ าคัญที่ผูหญิงควรคลุมศีรษะขณะอธิษฐานนั้น เปนเพราะ
ในสมยันัน้ผูหญงิยิวที่แตงงานแลวตองมีการคลุมหนาดวยผาคลุมอันเปนเครื่องหมายวา เธอยอมจํ านน
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อยูภายใตความเปนเจาของของสามี นัน่เปนประเพณีภายนอกซึ่งแสดงออกใหเปนเครื่องหมายของทาที
ภายใน เปาโลจงึแสดงใหเห็นวาผมของผูหญิงสามารถใชเปนสัญญลักษณของการถูกปกครองนี้

สํ าหรับผูชายแลวไมจํ าเปนตองสวมหรือปกคลุมอะไรไวที่ศีรษะเพราะวาผูชายคือ
ศีรษะของภรรยาซึ่งถูกออกแบบมาโดยพระเจาใหเปนผูนํ าที่รักใครและหวงใยภรรยา

บทความนี้จึงมิไดหมายความวา ผูหญงิทีไ่มไดแตงงานไมสามารถอธิษฐานหรือเผย
พระวจนะในโบสถ แตหมายความวาเมื่อใดที่ผูหญิงอธิษฐานหรือรับใชในหนาที่ตํ าแหนงใดก็ตาม ผูหญิง
ควรปฏบัิติดวยทาทีที่ยอมจํ านนตอพระเจาและถาผูหญิงที่แตงงานแลวก็ตามยอมจํ านนตอสามีดวย

การมีทาทีที่ยอมจํ านนนี้จะเกิดผลทํ าใหฤทธานุภาพของพระเจาและเหลาทูตสวรรค
ของ               พระองคสามารถสถิตยอยูกับเธอได การนมสัการหรือการเผยพระวจนะดวยทาที่กบฎนั้น
ไมเกิดผลใดๆเลยการมีสัมพันธภาพที่ถูกตองตอพระเจาและสามีตางหากที่จํ าเปนสํ าหรับการรับใชที่เต็ม
ไปดวยฤทธิ์เดช

ยังมีบางคนที่รักษาประเพณีที่ตองสวมหมวกหรือมีผาคลุมหนาเพื่อปกปดศีรษะ
ระหวางการนมัสการเพื่อเปนสัญญลักษณถึงทาทีภายในที่ถูกตองขณะที่คนอื่นไมไดทํ า บางคนก็ถือวาผู
หญงิควรไวผมยาวเพื่อความมุงหมายอยางเดียวกัน เหลานีเ้ปนขอปลีกยอยของขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือความรูสึกสํ านึกของแตละคน

หลกัใหญทีสํ่ าคัญของเปาโลในการสอนเรื่องนี้นั้นยังคงอยูในประเด็นที่วา ผูหญิง
คริสเตียนควรมีสัมพันธภาพอันดีงามตอสามีโดยมีทีทาของการแสดงออกของการยอมจํ านนดวยความ
รักตอสามีเชนเดียวกับที่เธอมีตอองคพระเยซูคริสต การรบัใชในคริสตจักรโดยปราศจากทาทีที่กลาวมา
นีถ้ือวาไรผล

ไมวาในสมัยของเปาโลจะมีประเพณีการคลุมผมหรือไวผมยาวหรือไม กไ็มใชเร่ืองที่
สํ าคัญอะไร
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บทสรุป

เราไมสามารถตีความขอความที่ไดกลาวไวในบทเรียนนี้วาเปนอุปสรรคตอการรับใช
ของผูหญิงในคริสตจักร ถาผูหญงิเงียบเฉยไมมีบทบาทในคริสตจักรและไมสอนหรือเทศนาแลว พระ
คัมภีรใหมจะกลาวถึงการที่ผูหญิงใชบานเปนคริสตจักรไดอยางไร ท ําไมเปาโลจึงสงคํ าคารวะและความ
ระลกึถงึไปยังผูหญิงเหลานั้นไวในจดหมายฝากตางๆ ถาเปนการผิดที่ผูหญิงมีบทบาทการเปนผูนํ าใน
คริสตจักร ท ําไมเปาโลจึงใหคํ าสอนเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีเผย “พระวจนะ” (พูด) ในคริสตจักรกับ
“การคลุม”  อยางถูกตอง

เราตองมองขอความเหลานี้ดวยทัศนะอันมั่นคงของเปาโลที่กลาวไวในเรื่องของผูหญิง
ซึง่บทสรุปสุดทายของทานมีวา:

“จะไมเปนยิวหรือกรีก จะไมเปนทาสหรือไทย จะไมเปนชายหรือหญิง เพราะวาทาน
เปนอนัหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต”          กาลาเทีย 3.28

อุปสรรคเครือ่งกีดกั้นทางวัฒนธรรมทุกชนิดถูกทํ าลายแลวในองคพระเยซูคริสต เครื่อง
กดีกัน้เรื่องชนชั้นก็ถูกแยกสลายลงแลว เมือ่เรากาวเขาสูการเปนพระกายของพระคริสตในฐานะผูเชื่อ
ที่แทจริง ไมวาคนรับใช (มภีาระผูกพัน) หรือ นาย (อิสระ) เราเปนหนึ่งเดียวกันในพระคริสต

ส่ิงที่สํ าคัญที่สุดของผูหญิง คือ ไมมเีพศชายหรือเพศหญิงในพระคริสต การรับใชทุก
ดานทีเ่ปดโอกาสแกผูชายก็เปดโอกาสแกผูหญิงดวย เชนเดียวกับทรงแตงตั้ง ทรงเจิม และเตรียมเขา
สํ าหรับการรับใช
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ชื่อ ……………………………………………                                                           สตรี - แงมุมบทบาทในพระคัมภีร

แบบทดสอบดวยตนเอง บทที่ 10

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. จงอานแตละขอความขางลางนี้ ถาขอความใด ถูก จงใสอักษร  ถ  ลงในชองวางขางหนา ถาขอ
ความใด  ผิด  จงใสอักษร  ผ  ลงในชองวางขางหนา
a เปโตรกลาววาขอเขียนของเปาโลมีบางสิ่งที่ยากแกการเขาใจ
b. ผูหญงิทุกคนตองนิ่งเงียบในคริสตจักร
c. ผูหญิงไมควรสอนหรือเทศนาในคริสตจักร
d. โยเอลพยากรณวา ผูหญงิจะเผยพระวจนะหรือพูดภายใตการเจิมของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์
e. คํ าวา “เงียบ”  ทีเ่ปาโลใชหมายถึง ความสงบซึ่งควรมียิ่งกวาวิญญาณที่แตกแยกวุน

วาย
f. เปาโลเสนอวาผูหญิงเปนเพศที่มีความบาปมากกวา
g. อาดมัถกูลอลวงและนี่คือเหตุผลวาทํ าไมเขาจึงลมลงในความบาป
h. ไมมเีพศชายหรือหญิงในองคพระเยซูคริสต
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
   ขออางองิทัง้หมดในจดหมายฝากที่เกี่ยวของกับผูหญิงหรือเร่ืองที่จะเกี่ยวพันถึงผูหญิงเปน

พเิศษมีอยูในรายการขางลางนี้
    จงใชรายการนีเ้พื่อศึกษาตอถึงคํ าสอนทั้งหมดในจดหมายฝากที่เกี่ยวของกับผูหญิง
    จงดขูออางอิงแตละขอและจดบันทึกใจความสํ าคัญของแตละขอลงในชองวางที่จัดเตรียมไว

ขออางอิง สรุปใจความสํ าคัญ
โรม 1.26

1.27
7.2
7.3
7.4
16.13

โครินธ 5.1
7.1
7.2
7.3
7.4
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
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7.14
7.16
7.27
7.28
7.29
7.32
7.33
7.34
7.36
7.38
7.39
9.5
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.15
14.34
14.35

กาลาเทีย  1.15   
4.4
4.22
4.23
4.26
4.30
4.31

เอเฟซัส 5.23
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5.24
5.25
5.28
5.31
5.33
6.2

ฟลิปป     4.3
โคโลสี 3.19
1  เธสะโลนิกา    5.3
1  ทิโมธี  1.9

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3.2
3.11
3.12
4.3
4.7
5.2
5.9
5.11
5.14

2  ทิโมธี  1.5
3.6

ติตัส 1.6
2.3
2.4

ฮีบรู 7.3
1  เปโตร  3.1

3.5
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3.7

สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คํ าตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 10

1. จะไมเปนยวิหรอืกรีก จะไมทาสหรือไทย จะไมเปนชายหรือหญิง เพราะวาทานเปนอันหนึ่งอัน
      เดยีวกันโดยพระเยซูคริสต            กาลาเทีย 3.28

2. a.   ถ        หนา 90
b.   ผ        หนา 92
c.   ผ        หนา 91
d.   ถ        หนา 91
e.   ถ        หนา 92
f.    ผ        หนา 92-93
g.   ผ        หนา 92-93
h.   ถ        หนา 95


	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
	¢éÍ¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃìÊÓ¤Ñ
	
	
	
	¤Ó¹Ó



	¡ÒÃÊÍ¹áÅÐ¡ÒÃà·È¹Ò
	¡ÒÃ¤ÅØÁÈÕÃÉÐ
	º·ÊÃØ»
	ª×èÍ ……………………………………………                                   

	áºº·´ÊÍº´éÇÂµ¹àÍ§ º··Õè 10
	à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´éÇÂµ¹àÍ§µèÍä»
	¢éÍÍéÒ§ÍÔ§·Ñé§ËÁ´ã¹¨´ËÁÒÂ½Ò¡·Õ�
	¨§´Ù¢éÍÍéÒ§ÍÔ§áµèÅÐ¢éÍáÅÐ¨´ºÑ¹�
	¢éÍÍéÒ§ÍÔ§ÊÃØ»ã¨¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ

	âÃÁ1.26
	2  ·ÔâÁ¸Õ  1.5



