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บทที่ 7
การปรนนิบัติรับใชของพระเยซูที่มีตอผูหญิง

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทเรียนนี้  ทานสามารถที่จะ:
- เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
- อภิปรายคํ าอุปมาของพระเยซูซึ่งเกี่ยวของกับผูหญิงในเรื่องของ ผูคน ปญหาและ

หลักปฏิบัติ
- ดัดแปลงหลักปฏิบัติจากคํ าอุปมานั้นๆ เพือ่น ําไปใชในชีวิตจริงของทานและในการ

รับใช
- อภิปรายการอัศจรรยซึ่งพระเยซูกระทํ าเกี่ยวเนื่องดวยผูหญิงในเรื่องของ ผูคน

ปญหา และการกระทํ าที่ลงมือปฏิบัติ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“มอีีกหลายสิ่งที่พระเยซูไดทรงกระทํ า ถาจะเขียนไวใหหมดทุกสิ่ง ขาพเจาคาดวา   แม

หมดทัง้โลกกน็าจะไมพอไวหนังสือที่จะเขียนนั้น”         ยอหน  21:25

คํ านํ า

ในบททีแ่ลวเราไดศึกษาสัมพันธภาพของพระเยซูที่มีตอผูหญิง
พระเยซทูรงกลาวสิ่งสํ าคัญหลายประการแกผูหญิงและเกี่ยวกับผูหญิง พระองคทรง

สอนในหวัขอพิเศษที่นาสนใจแกพวกเธอ และยงัไดยกตัวอยางผูหญิงไวในคํ าอุปมาของพระองคดวย
พระองคยังไดแสดงการอัศจรรยหลายวิธีแกพวกผูหญิงระหวางการปฏิบัติภาระกิจของพระองคในโลก
อีกดวย

บทเรยีนนี้จะไดตรวจสอบถึงลักษณะการรับใชตาง ๆ ทีพ่ระเยซูคริสตทรงปฏิบัติตอ
ผูหญิง
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คํ าอุปมาของพระเยซู

คํ าอุปมาคือ วธิหีนึง่ในการสอนของพระเยซูซึ่งพระองคทรงใชบอยครั้งระหวางการ
ปฏิบัติภาระกิจในโลกมนุษย คํ าอุปมาไดแก “เร่ืองราวทางโลกแตมีความหมายถึงแผนดินสวรรค” คํ า
อุปมาเสนอความจริงฝายวิญญาณโดยอยูในรูปแบบของเรื่องซึ่งผูฟงสามารถเขาใจไดโดยงาย

พระเยซทูรงใชคํ าอุปมาเกี่ยวกับผูหญิงถึงสี่คร้ังในการเสนอความจริงสํ าคัญ ๆ ฝาย
วิญญาณ  จงอานแตละคํ าอุปมาในพระคัมภีรของทานกอนการศึกษาบทเรียน

คํ าอุปมาแตละขอมีภาพพจนในเรื่อง:
บุคคล: ซึง่เกี่ยวของในคํ าอุปมานั้น
ปญหา: สถานการณที่บุคคลนั้นเผชิญ   (เร่ืองราวฝายโลก)
หลักการ   ความจริงสํ าคัญที่พระเยซูทรงสอน    (ความหมายถึงฝายสวรรค)
บัดนี้ จงศกึษาคํ าอุปมาเหลานี้:

เงนิเหรียญที่หาย: ลูกา  15:8-10
บุคคล:              ผูหญิงกับเหรียญเงินสิบเหรียญ
ปญหา:              เงนิหายไปหนึ่งเหรียญ
หลักการ             พระเยซทูรงใชคํ าอุปมานี้และอีกสองตัวอยางเพื่อที่จะอธิบายถึงความจริงที่คลายคลึง
กัน   จงอานคํ าอุปมาเรื่อง แกะที่หาย ตอจากคํ าอุปมาเรื่องเงินเหรียญนี้ (ลูกา 15:3-7) เสร็จแลวจึงอาน
คํ าอปุมาเรื่องบุตรนอยหลงหาย ลูกา 15:11-32

ความมุงหมายของพระคริสตในคํ าอุปมาเหลานี้ กเ็พือ่ทีจ่ะเปนคํ าตอบแกขอกลาวหา
ของพวกฟาริสี  ซึง่ปรักปรํ าพระองควา ตอนรับคนบาปและกินดวยกันกับเขาซึ่งเปนขอหามของพวกยิว
(ดู ขอพระคัมภีร 1-2)

พระเยซทูรงสาธิตถึงความสํ าคัญของการตามหาจิตวิญญาณที่สูญหายใหพบ เปนสิ่ง
จํ าเปนที่ตองตอนรับคนบาปและมีความเกี่ยวของกับเขาเพื่อที่จะไดคนเหลานั้นมาสูความรอดของขาว
ประเสริฐ

พระองคทรงใชคํ าอธิบายเรื่องแกะที่หาย เร่ืองเงนิเหรียญที่หายและเรื่องบุตรนอยหลง
หาย กเ็พือ่ที่จะอธิบายความจริงขอนี้ ทรัพยสมบัติ เงิน และครอบครัว ลวนเปนสิ่งที่มีคาในสายตาของ
ฟาริสี และตวัอยางเหลานัน้สามารถเกี่ยวพันกับการอธิบายความจริงเหลานี้ไดอยางเหมาะสม

พระเยซูทรงยกตัวอยางเรื่องผูหญิงคนหาเงินเหรียญที่หายเชนเดียวกับเร่ืองผูชายคน
หาแกะที่หาย  ผูหญงิมบีทบาทพิเศษในการติดตามจิตวิญญาณที่หลงหาย เชนเดียวกับผูหญิงในเรื่อง
คํ าอุปมาที่เราจํ าเปนตองเอาแบบอยางในการจุดไฟฝายวิญญาณเพื่อคนหาอยางขยันขันแข็งเพื่อใหได
กลับคืนมา ทตูสวรรคถงึกบัราเริงยินดีและเมื่อเรานํ าคนหลงหายกลับมาสูพระผูชวยใหรอด
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ทานไดเสาะแสวงหาผูหลงหายไปใหกลับคืนมาอยางขยันขันแข็งบางหรือยัง

หญิงมายผูรบเรา: ลูกา  18:1-8
บุคคล:        หญงิมายผูแสวงหาความยุติธรรมจากผูพิพากษาโหดรายผูซึ่งไมเกรงกลัวพระเจาหรือ
มนุษย
ปญหา:        เธอก ําลังเสาะแสวงหาความเปนธรรมจาก “ปรปกษ” ของหลอน    คํ าอุปมาไมไดบงบอกวา
                     ใครเปนศัตรูของเธอหรือเขาไดทํ าการชั่วรายอะไรแกเธอ
                      ผูพพิากษาที่โหดรายไมยอมทํ าประการใดเลยในตอนแรก แตเพราะวาหญิงมายไดมาหา
เขาอยูเร่ือย ๆ จนท ําใหเขาตองตัดสินใจจัดการกับคดีของนางใหเปนที่พอใจแกนาง เพือ่วานางจะไดไม
รบกวนเขาอีกตอไป

หลักการ พระเยซทูรงอธบิายถึงความพากเพียรซึ่งนํ าคํ าตอบจากพระเจามาให
พระเยซทูรงใชตัวอยางนี้เพื่อหนุนใจผูที่เปนสาวกติดตามพระองคใหรูจักอธิษฐานโดย

ไมหยุดหยอนหรือยกเลิก (ขอพระคัมภีรที่ 1) แมแตผูพิพากษาผูอธรรมยังยอมตอบสนองหญิงมายในที่
สุด ดังนั้น ยิง่กวานัน้สกัเทาใดที่พระเจาจะทรงตอบสนองตอความพากเพียร ของประชากรของพระองค
และประทานคํ าตอบสํ าหรับคํ าทูลขอรองของพวกเขา:

………คํ าอธษิฐานของผูชอบธรรมมีพลังทํ าใหเกิดผลมาก (ยากอบ 5:16)

สาวพรหมจารีสิบคน: มทัธิว 25:1-13
บุคคล:    หญิงมีปญญาสิบคน หญงิโงสิบคน และคนทีไ่มรูจักคนหนึ่งหรือกลุมหนึ่งซึ่งตะโกนเตือนการ
                มาถงึของเจาบาวซึ่งใกลเขามาแลว
ปญหา:    ผูหญงิยีสิ่บคนกํ าลังรอคอยการมาถึงของเจาบาวเพื่อรับตัวไปในงานเลี้ยง  มผูีหญิงมีปญญา
สิบ
                 คนไดน ําภาชนะใสนํ้ ามันสํ ารองไวสํ าหรับเติมตะเกียงของพวกหลอน แตผูหญิงโงอีกสิบคน
                 ไมไดนํ านํ้ ามันสํ ารองไปเลย

ผูหญงิทั้งหมดงวงหลับไป ขณะที่พวกเธอกํ าลังรอคอย ทนัใดนั้น กม็เีสียงรองวา เจา
บาวกํ าลังจะมาถึงแลว ผูหญงิทัง้หมดตื่นขึ้นเพื่อไขตะเกียงใหสวางกวาเดิม ผูหญงิโงพบวาตนใชนํ้ ามัน
ในตะเกยีงของตนหมดแลวจึงพยายามขอแบงจากผูหญิงมีปญญา แตเธอเหลานั้นปฏิเสธไมยอมให

ขณะทีผู่หญิงโงกํ าลังพยายามไปหาซื้อนํ้ ามัน เจาบาวก็มาถึงพอดีและผูหญิงมีปญญา
กไ็ดเขาสูงานเลี้ยงฉลองการแตงงานรวมกับเจาบาว

เมือ่ผูหญิงโงหาซื้อนํ้ ามันกลับมา กพ็บวาประตูปดเสียแลวและพวกเธอไมสามารถเขา
ไปได มนัสายเกินไป พวกเธอไดใชเวลานานเกินไปที่จะเตรียมตัวเองใหพรอม
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หลักการ พระเยซเูสนอค ําอปุมานี้ระหวางการสนทนากับสาวกเกี่ยวดวยเรื่องยุคสุดทายของโลก
นี้ จงอานเริ่มตนการสนทนา ในบทที่ 24

บทที่ 25  กย็งัเปนการสนทนาเรื่องเดิมนี้อยางตอเนื่อง พระเยซทูรงบอกสาวกวาวาระ
สุดทายของสถานการณทางโลกฝายวิญญาณจะคลายคลึงกันกับอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารี

บางคนอาจจะเตรียมตัวไวใหพรอมที่จะพบกับพระองคในโลกฝายวิญญาณ แตก็อาจ
จะอยูในสภาพ “ก ําลังหลับอยู” และไมไดต่ืนตัวเพื่อการเสด็จกลับมาของพระองค นีคื่อกลุมของ “สาว
พรหมจารี” ผูมีปญญา

ถงึแมวาเขาทั้งหลายจะไดรับความรอดแลว แตกย็ังตื่นตัวถึงความจริงเรื่องพระคริสต
จะเสด็จกลับมา เขาทัง้หลายไมไดทํ าอะไรเลยในการที่จะตักเตือนผูคนซึ่งอยูรอบๆ ตัวเขาถึงเรื่องการมา
ของเจาบาวซึ่งจะมาถึงในไมชา แมกระนัน้พวกเขาก็มีประสบการณถึงการตื่นอยูฝายวิญญาณกอนการ
เสดจ็กลับมาของพระองคและเตรียมตัวไวเพื่อพบพระองค

ผูหญิงพรหมจารีที่โง หมายถึง กลุมคนอีกประเภทซึ่งไมไดระมัดระวังถึงการเสด็จมา
ของพระคริสต พวกเขาไมมีการเตรียมพรอมฝายวิญญาณ พวกเขารอคอยนานเกินไปกวาจะเติมภาชนะ
ฝายจิตวิญญาณใหเต็มและเขาไมไดไปกับพระคริสตเมื่อพระองคเสด็จกลับมา

เขาพยายามที่จะเขาแผนดินสวรรคบนพื้นฐานของการเตรียมพรอมของพรหมจารีมี
ปญญาแตการนี้ก็เปนไมได ทานจะไมไดรับการเขาสวนในราชอาณาจักรของพระเจาเพียงแคมีรากฐาน
อยูบนประสบการณของใครคนใดคนหนึ่งเทานั้น คุณตองทํ าตัวเองใหเตรียมพรอมฝายวิญญาณเพื่อให
ไดพบพระองคดวยตัวของคุณเอง

มบุีคคลกลุมที่สามในคํ าอุปมานี้ ถงึแมวาหญิงพรหมจารีทั้งที่มีปญญาและที่โงจะหลับ
กนัหมด กม็ใีครสกัคนซึง่ตื่นอยูเพื่อจะสงเสียงรองตะโกนวาเจาบาวกํ าลังมาแลว

มีกลุมคนของพระเจาซึ่งจะตองตื่นอยูเสมอเพื่อการเสด็จกลับมาของพระองคในไมชานี้
จติวญิญาณที่ต่ืนอยูเสมอและเฝาคอยพระองคที่จะเสด็จมา คนกลุมนี้จะตองคุนเคยที่จะปลุกคนของ
พระเจาซึ่งกํ าลังหลับไหลอยูและไมไดระมัดระวังตัวในชวงเวลาอันสั้นกอนการเสด็จกลับมาของพระเยซู
คริสต

ทานละอยูในประเภทไหน ?
ทานไดเตรียมจิตวิญญาณของทานใหพรอมที่จะพบกับพระองค แตจริงๆ แลวก็ยังไม

ไดต่ืนตวัตอความจริงวาพระคริสตกํ าลังจะเสด็จมาในไมชานี้แลว คุณก ําลังหลับอยูในฝายวิญญาณ
แทนการสงเสียงตะโกนรองบอกไปยังคนอื่นใหเตรียมพรอมสํ าหรับการเสด็จมาของพระองค

คุณชอบสิ่งที่ผูหญิงโงปฏิบัติตัวหรือ บางทคุีณเองอาจจะยังไมไดเตรียมตัวทางฝาย
วญิญาณที่จะพบกับองคพระเยซูก็เปนได คุณไมมีนํ้ ามันในภาชนะของคุณแลว คุณยังหลับอยูและจิต
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วญิญาณกํ าลังวางเปลา จงไดยนิเสียงรองถึงการเสด็จกลับมาของพระองคในไมชานี้ และจงจัดเตรียม
ตัวเองใหพรอมเสียแตเดี๋ยวนี้ กอนทีจ่ะสายจนเกินไป

คุณเปนคนหนึ่งในกลุมที่สามนี้หรือไม เปนผูที่ต่ืนตัวตอการเสด็จกลับมาของเจาบาว
และก ําลังเตือนและเตรียมผูอ่ืนใหพรอมที่จะพบพระองค

ทานอยูในกลุมไหนในสามกลุมนี้

ผูหญิงกับเชื้อขนม. มทัธิว  13.33,     ลูกา 13.20-21
บุคคล.     เธอก ําลงัเตรยีมขนมปงและใชเชื้อขนมหนอยหนึ่งเจือปนลงไปเพื่อใหแปงนั้นขึ้นฟูถึงสามเทา
                  เพือ่ทํ าอาหาร หนึ่ง “เทา” กป็ระมาณสองแกลลอนครึ่งที่ใชในการทํ าอาหาร
หลักการ    คํ าอปุมานี้เปนหนึ่งในบรรดาคํ าอุปมาหลายๆเรื่อง    ทีพ่ระเยซูทรงใชอธิบายถึงความจริง
เร่ือง
                  แผนดนิพระเจาซึ่งพระองคเอยถึงในฐานะ “ราชอาณาจักรแหงสวรรค”

      ในหลายๆกรณีที่พระคัมภีรใชเชื้อขนมในการยกตัวอยางเรื่องความชั่วราย นัน่เปนการใช
เพือ่อธิบายวา ความชัว่เพยีงนดิเดยีวจะขยายตัวเองโตขึ้นเพิ่มปริมาณและขนาดเหมือนเชื้อที่ทํ าใหขนม
ฟทูัง้กอน

อยางไรก็ตาม จากคํ าอุปมานี้ เชือ้ขนมถูกใชเพื่ออธิบายวา   ในอาณาจักรของพระเจา
นัน้การกระท ําที่เล็กนอยสามารถเกิดผลทวีคูณเปนผลลัพธใหญโตได

เพียงเชื้อขนมนิดเดียวที่ใสลงไปในแปงสาลีก็สามารถขึ้นฟูจนทํ าขนมปงไดกอนโต
สํ าหรับมื้ออาหารนั้น ดังนัน้พระวจนะของพระเจาก็มีฤทธิ์เดชในตนเองทํ าใหเกิดผลเพิ่มทวีไดเหลือคณา

นี่คือ หลกัการซึ่งเราเอยถึง “การประกาศขาวประเสริฐทวีคูณแบบเชื้อขนม”  สถาบัน
ฮารเวสไทม อินเตอรเนชั่นแนล จงึเสนอหลักสูตรดวยหัวขอนี้ ซึง่มศูีนยกลางอยูที่วิธีการประกาศซึ่งจะ
เกดิผลเพิ่มพูนโดยตนเองไปตลอดทั่วโลก

คํ าอปุมานี้อธิบายถึงหลักการสํ าคัญๆ หลายประการ
ประการแรก     ทานสามารถมีเชื้อขนม (พระวจนะ) และกอนแปงสาลีที่จํ าเปนแกการ

เติมเชื้อ (โลกนี้) แตจะไมมีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งพระวจนะ (เชื้อขนม) ถกูวางไวในใจของประชาชนของ
โลก (คือกอนขนมปง)

ประการที่สอง มนษุยเปนเครื่องมือหรือเปนตัวแทนซึ่งพระเจาทรงใชใหใสเชื้อลงในแปง
สาลีทั้งกอน พระเจาทรงเลือกประชาชนเชนคุณใหนํ าพระวจนะของพระองคไปสูโลกนี้

ประการที่สาม     ในราชอาณาจักรของพระเจา ส่ิงทีคิ่ดวาเล็กนอยสามารถเปนสิ่งใหญ
โตไดในขบวนการเศรษฐกิจของอาณาจักรพระเจา ความพยายามเพียงเล็กนอยในการประกาศขาว
ประเสริฐแบบเจือดวยเชื้อขนมจะเพิ่มพูนตัวเองแบบทวีคูณกระจายออกไปทั่วกอนขนมปงแปงสาลีของ
โลกนี้ ดังเชนทีผู่เผยพระวจนะเศคาริยาหกลาววา
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“เพราะวาผูใดที่ดูหมิ่นวันแหงการเล็กนอย” เศคาริยาห 4:10

สรุปคํ าอุปมา
พระเยซทูรงใชผูหญิงเพื่ออธิบายความจริงอันยิ่งใหญบางประการเกี่ยวกับราชอาณา

จักรของพระองค
หญิงมาย   อธบิายถงึความสํ าคัญของการเพียรพยายามในการอธิษฐานวา ราชอาณา

จกัรสวรรคจะตองมาตั้งอยางเปนระเบียบ ศัตรูจะตองพายแพพินาศไปและประชากรของพระเจาจะได
รับการชวยกู

ผูหญิงกับเชื้อขนม  แสดงใหเห็นความสํ าคัญของการปฏิบัติในราชอาณาจักรของ
พระเจา  ทานตองหวานเชื้อขนมลงในรูปของพระวจนะของพระเจาลงสูแปงสาลีกอนนี้คือ โลก

แตการหวานเทานั้นก็ยังไมเพียงพอ ทานจะตองเรียนรูวิธีที่จะเก็บเกี่ยวดวย เร่ืองนี้ได
อธบิายไวในเรื่องผูหญิงกับเหรียญเงินที่หาย เธอจะคนหาจนกระทั่งเธอหาเหรียญนั้นพบ ทานตองไม
เพยีงแตหวานเชื้อขนมดวยพระวจนะของพระเจาเทานั้น แตทานตองเก็บเกี่ยวเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวดวย
และตามไปพบผูชายและผูหญิงที่หลงหายไปดวย

ในที่สุด คํ าอปุมาเรือ่งผูหญิงพรหมจารีก็เปดเผยใหเรารูวาในวันสุดทายนั้น บางคนอาจ
จะเตรียมตัวพรอมแลวเพื่อจะเขาแผนดินสวรรคแตคนอื่นๆ อาจจะยังไมไดเตรียมเลย

ภาพของผูหญิงที่พระเยซูทรงแสดงใหเห็นโดยคํ าอุปมาเหลานี้คือ ผูหญิงคนหนึ่งกระ
ตือรือลนเรื่องแผนดินของพระเจา ผูซึง่มคีวามเพียรพยายามในการอธิษฐาน เธอหวานเมล็ดพืชคือพระ
วจนะของพระเจา  เธอเกบ็เกีย่วคนทีห่ลงหายและสงเสียงรองเตือนคนซึ่งกํ าลังหลับไหลฝายวิญญาณ

การอัศจรรยของพระเยซู

พระเยซูทรงกระทํ าการอัศจรรยหลายอยางซึ่งมีผูหญิงเกี่ยวของดวยระหวางการปฏิบัติ
พระราช ภาระกิจของพระองคในโลกมนุษย

เราเปดโอกาสใหคุณบันทึกคํ าวิจารณของตัวคุณเองจากการศึกษาบทเรียนนี้ จงทบ
ทวนรปูแบบที่ใชอยูในบทเรียนนี้เปนแบบอยางและปฏิบัติตามใหได ขณะที่คุณศึกษาถึงการอัศจรรยที่
พระเยซูไดทรงปฏิบัติตอผูหญิง

จงจดบนัทึกการศึกษาบทเรียนของคุณในเรื่องนี้.
ประชาชน:   ผูเกีย่วของในการกระทํ าอัศจรรยของพระเยซู
ปญหา:        ความจํ าเปนซึ่งพระเยซูตองเผชิญ
การกระทํ า:  พระเยซทูรงตอบสนองแกความจํ าเปนนั้น

                                                อะไรคือ  การอัศจรรยซึ่งพระองคทรงกระทํ า
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                                                พระองคทรงปฏิบัติดวยวิธีไหน ผลลัพทของการอัศจรรยนั้นคืออะไรบาง

แมยายของเปโตร:   มทัธิว 8:14-15,  มาระโก 1:30-31,    ลูกา 4:38-39
ประชาชน:
ปญหา:
การกระทํ า:

ผูหญิงซ่ึงตกโลหิต:   มทัธิว 9.20-22,  มาระโก 5.25-29,
ประชาชน:
ปญหา:
การกระทํ า:

บุตรสาวของผูหญิงชาวคานาอัน:
ประชาชน:
ปญหา:
การกระทํ า:

ผูหญิงหลังโกง:   ลูกา 13:11-13
ประชาชน:
ปญหา:
การกระทํ า:

บุตรสาวของไจรัส:   มทัธิว 9:18-19,  23-25,  มาระโก 5:22,24,  38-42, ลูกา 8:41-42,
49-56

ประชาชน:
ปญหา:
การกระทํ า:

บุตรชายของหญิงมายที่นาอิน:   ลูกา 7:11-15
ประชาชน:
ปญหา:
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การกระทํ า:

นองชายของมารียกับมารธา.   ยอหน 11.1-44
ประชาชน:
ปญหา:
การกระทํ า:

สรุปเรื่องการอัศจรรย

ลักษณะเฉพาะที่เดนชัดของพระเยซูเมื่อพระองคทรงกระทํ าการอัศจรรยเกี่ยวกับผู
หญิงก็คือ ความเมตตาสงสาร ไมวาจะเปนความปวยไขระยะสั้นเชนของแมยายของเปโตรหรือโรคภัย
ระยะยาวเชนผูหญิงโลหิตตกและแมแตผูหญิงหลังโกง พระองคทรงแสดงความหวงใยและความสงสาร

เปนสิง่นาสนใจที่จะบันทึกไววา การอศัจรรยของพระองคติดตามดวยความกาวหนายิ่ง
ข้ึนในครั้งตอๆไป แรกทเีดยีวพระองคเกี่ยวของกับความปวยระยะสั้นเชน ไข แลวพระองคทรงเกี่ยวของ
กบัโรคระยะยาวเชน ผูหญงิเลือดตกและผูหญิงหลังโกง

แมแตการเรียกคนตายใหฟนก็มีรูปแบบ คร้ังแรกพระองคทรงเรียกบุตรชายของหญิง
มายและลูกสาวของไยรัส ทัง้คูตายไปแลวเพียงระยะเวลาสั้นๆ และแลวพระองคทรงเรียกลาซารัสผูตาย
ไปแลวหลายวันและอยูในหลุมฝงศพแลวใหฟน

พระเยซเูรียกลกูสาวของไยรัสใหฟนในบานหลังจากที่เธอเพิ่งเสียชีวิต บุตรชายของ
หญงิมายกลบัฟนคืนชีวิตขณะที่อยูระหวางทางที่จะเอาไปฝงในปาชา ลาซารสัฟนคืนชีวิตออกมาจาก
ปาชาซึง่เขาถูกฝงที่นั่นมาหลายวันแลว

ไมสํ าคญัเลยวาพระเยซูทรงเขามาแกปญหาชีวิตใหคุณที่จุดไหน พลงัอํ านาจของ
พระองคมีเพียงพอเสมอสํ าหรับความตองการทุกขั้นตอนของคุณ

คํ าพูดของพระเยซูที่มีตอผูหญิงและเกี่ยวกับผูหญิง

นอกเหนอืจากคํ าอุปมาและการอัศจรรยซึ่งพระองคทรงใชกับผูหญิงแลว พระองคยัง
ทรงสอนอกีหลายสิ่งหลายอยางซึ่งนาสนใจเกี่ยวกับผูหญิง รวมถงึคํ าสอนเรื่องการแตงงาน การผิด
ประเวณี เด็กๆ เปนตน พระเยซทูรงกลาวถึงผูหญิงโดยตรงในอีกหลายโอกาส

ในภาค “สํ าหรับศึกษาตอไปดวยตนเอง” ของบทเรียนนี้ คุณจะพบรายการของเรื่องที่
นาสนใจซึ่งพระเยซูตรัสกับผูหญิง ภาคเรยีนนี้ถูกออกแบบเพื่อใหบรรลุความสํ าเร็จในจุดประสงคหลัก
ของสถาบันฮารเวสไทม ซึง่ปรารถนาใหคุณศึกษาพระวจนะของพระเจาตอไปดวยตนเอง เราตองการให
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คุณสามารถตรวจสอบความจริงของพระวจนะดวยตัวคุณเอง ภาคเรยีนนี้สามารถทํ าใหคุณศึกษาถึง
การปรนนบัิติที่พระเยซูทรงมีตอผูหญิงไดเพิ่มเติมตอเนื่องมากขึ้น

ชื่อ ……………………………………………                                                           สตรี - แงมุมบทบาทในพระคัมภีร

แบบทดสอบตนเอง บทที่ 7

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

2.  จงเขียน คํ าอุปมา ซึง่พระเยซูตรัสเกี่ยวดวยเรื่องผูหญิง อยางนอย 4 รายการ

3. จงเขียน การอัศจรรย ซึง่พระเยซทูรงกระทํ าเกี่ยวของกับผูหญิงอยางนอย 4 รายการ
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สตรี – แงมุมบทบาทในพระคัมภีร

คํ าตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 7

1.  มหีลายสิง่ทีพ่ระเยซไูดทรงกระทํ า ถาจะเขียนไวใหหมดทุกสิ่ง ขาพเจาคาดวาแมหมดทั้งโลกก็
       นาจะไมพอไวหนังสือที่จะเขียนนั้น       ยอหน 21.25

2.    เหรยีญเงนิที่หาย       ลูกา 15.8-10
       หญงิมายผูรบเรา       ลูกา 18.1-8
       ผูหญงิพรหมจารีทั้งสอง      มัทธิว 25.1-13
       ผูหญงิกับเชื้อขนม             มัทธิว 13.33

3.    แมยายของเปโตร        มัทธิว 8.1-15
       ผูหญงิซึง่เปนโรคโลหิตตก        มัทธิว 9.20-22
       บุตรสาวของผูหญิงคานาอัน      มัทธิว 15.21-28
       ผูหญงิหลังโกง           ลูกา 13.11-13
       บุตรสาวของไยรัส       มัทธิว 9.18-19
       บุตรชายของหญิงมายที่นาอิน    ลูกา 7.11-15
       นองชายของมารียและมาธา      ยอหน 1.1-44
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