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บทที่ 15
สตรีทั้งหมดในพระคัมภีร

วัตถุประสงค
                  เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
                  - ศึกษาตอไปดวยตนเองเกี่ยวกับ “บทบาทของสตรีในพระคัมภีร”

ขอพระคัมภีร
                  “เหตกุารณเหลานี้ไดบังเกิดแกเราเพื่อเปนตัวอยาง และไดบันทึกไวเพื่อเตือนสติเราทั้งหลาย”

1 โครินธ 10.11

คํ านํ า

                   ในหลกัสตูรนี ้คุณไดศึกษาถึงบทบาทของสตรีเร่ิมต้ังแตการทรงสรางมาจนถึงสมัยคริสตจักร
ยคุแรก เรามุงเนนที่บทบาทของสตรีในพระคัมภีรมากกวาการที่จะศึกษาชีวประวัติของสตรี
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การศึกษาชีวประวัติ

                   ชวีประวติั คือ เร่ืองราวของชีวิตคนหนึ่ง วิธีการศึกษาชีวประวัติในการศึกษาพระคัมภีรมุง
เนนที่ชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร
                   โดยการศกึษาชีวิตของคนในพระคัมภีร คุณก็ไดเรียนรูจากประสบการณของเขา พระคัมภีร
กลาววา
                   “เหตกุารณเหลานี้ไดบังเกิดแกเขาเพื่อเปนตัวอยาง และไดบันทึกไวเพื่อเตือนสติเราทั้งหลาย
ซึง่ก ําลงัประสบวาระสุดทายแหงยุคเกา”         1 โครินธ 10.11
                   เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลในพระคัมภีรไดรับการบันทึกไวโดยการดลใจของพระ
วญิญาณบรสุิทธิเ์พื่อประโยชนของคุณ ประสบการณของเขาเหลานั้นสอนคุณถึงบทเรียนฝายวิญญาณที่
ยิ่งใหญ
                   โดยการสงัเกตความลมเหลวของเขาเหลานั้น คุณก็จะรูถึงขอผิดพลาดที่จะตองหลีกเลี่ยง
                   โดยการสงัเกตความลมเหลวของเขาเหลานั้น คุณก็ไดพัฒนาคุณสมบัติที่ดีฝายวิญญาณใน
ชีวิตของคุณเอง

                   ตอไปนี้ คือ วิธีศึกษาชีวประวัติ

ขัน้แรก :     เลอืกสตรีคนที่เราจะศึกษา
                   คุณอาจเลอืกผูหญิงคนที่คุณสนใจเปนพิเศษ คุณอาจตองการเลือกคนที่อยูในรายชื่อที่เขียน
                   ในฮีบรูบทที่ 11  กาลาเทยีบทที่ 3.7  หรือ ลูกา 4.27
ขัน้ที่สอง :  รวบรวมขอมูล
                   รวบรวมขอมลูทัง้หมดในพระคัมภีรที่กลาวถึงสตรีผูนี้ ซึ่งเราจะพบในหนังสือเลมเดียวกัน
                   หรือเลมตอๆมาในพระคัมภีร เรามีรายชื่อใหในชวงของ “เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป”
                   จงเขยีนขอพระคัมภีรอางอิงที่กลาวถึงสตรีที่คุณกํ าลังศึกษา อานขอความนั้นและศึกษาดู
ขัน้ที่สาม :   วเิคราะหขอมูล
                   ตอไปนีเ้ปนขอมูลบางประการ ซึ่งคุณควรรวบรวมและนํ ามาวิเคราะหศึกษาชีวประวัติของ
                   ทกุคน แตกใ็หพยายามรวบรวมทุกสิ่งที่กลาวไวเกี่ยวกับสตรีที่คุณกํ าลังศึกษา
                   ขอมูลพระคัมภีรที่ควรรวบรวมมีดังนี้
                   ♦  ชือ่และความหมายของชื่อ
                   ♦   ญาติพี่นอง :   พอแม  นองชายหญิง  บรรพบุรุษ  ลูกๆ
                   ♦   ก ําเนิด  :        สถานที ่ ความสํ าคัญของกํ าเนิด เหตุการณพิเศษในการกํ าเนิด
                   ♦  วยัเด็กและการฝกฝนอบรม  :
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                   ♦  สภาพภมูศิาสตร   :   เร่ืองราวของชีวิตหญิงผูนี้เกิดขึ้นที่ใด
                   ♦  เพือ่นและคนรูจัก  :    ความสัมพันธสวนตัว
                   ♦  อาชีพ :            สตรีผูนี้มีตํ าแหนงอะไร ?  เธอเลี้ยงชีพอยางไร ?
                   ♦  ลักษณะรูปราง   :
                   ♦ อุปนสัิยดานบวก  :
                   ♦ อุปนสัิยดานลบ   :
                   ♦ เหตกุารณสํ าคัญ  :  การพบกับพระเจาครั้งแรก
                                                    การสนทนากับพระเจา
                                                    การทรงเรียกใหรับใช
                                                    วกิฤตการณสํ าคัญหรือจุดหันกลับในชีวิตของสตรีผูนี้ (ตัวอยาง เชน
                                                    นางรธู เมื่อเธอเลือกที่จะติดตามนางนาโอมี)
                   ♦ การตาย :          เมื่อใด ที่ไหน สภาวะแวดลอมพิเศษ

ขั้นตอนที่สี่  : น ําสิง่ทีคุ่ณเรยีนรูมาใช   นํ าชีวิตของสตรีที่คุณไดศึกษามาใชในชีวิตสวนตัว ตัวอยางเชน
♦ อุปนสัิยดานบวก(ที่ดี)ของเธอเปนอยางไร :  ขอพระเจาทรงชวยคุณใหพัฒนานิสัยนี้เปนชีวิต

ของคุณ
♦ อุปนสัิยดานลบ(ที่ไมดี)ของเธอเปนอยางไร : คุณเหน็สิง่นี้ในชีวิตของคุณไหม ขอพระเจาให

คุณเอาชนะมันได
                  สรุปความจรงิที่ยิ่งใหญดวยขอความประโยคเดียว ซึ่งคุณไดเรียนรูเกี่ยวกับสตรีผูนี้       ตัว
อยางเชน ประโยคที่เกี่ยวกับชีวิตของเอวา อาจเปน “การไมเชื่อฟงมักนํ าการลงโทษมาให”

คํ าทาทายสุดทาย

 คุณสรุปการศกึษาเรื่อง “บทบาทของสตรีในพระคัมภีร” ไดแลว เราหวังวาคุณคงสนุกกับการคนพบวา
พระเจาสอนอะไรเกี่ยวกับ คุณ ในพระวจนะของพระเจา
                  เราอธิษฐานวาคุณจะนํ าความรูจากการศึกษานี้สํ าหรับการรับใชในพระกายของพระคริสต  
เราหวงัวาคณุจะบอกสิ่งที่คุณเรียนรูนี้แกสตรีคนอื่นซึ่งกํ าลังแสวงหาตนเองในองคพระผูเปนเจา



156

ชือ่ ………………………………….                                                     สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

บททดสอบดวยตนเอง บทที่ 15

ข้ันตอนที่ 1   จงเลือกบุคคลที่คุณจะศึกษา
                   …………………………………………………………………………………………..
ข้ันตอนที่ 2   รวบรวมขอมูล
                   จงบอกขอพระคัมภีรอางอิง ซึ่งบันทึกชีวิตของบุคคลนี้
                   ……………………………………………………………………………………………….
                   ……………………………………………………………………………………………….
                   ……………………………………………………………………………………………….
                   ……………………………………………………………………………………………….
ข้ันตอนที่ 3   จงวิเคราะหขอมูล
                   ชือ่และความหมายของชื่อ
                   ……………………………………………………………………………………………….
                   ญาติพี่นอง :   พอแม  นองชายหญิง  บรรพบุรุษ  ลูกๆ
                   ………………………………………………………………………………………………
                   ………………………………………………………………………………………………..
                   ก ําเนิด :  สถานที ่ ความสํ าคัญของกํ าเนิด เหตุการณพิเศษในการกํ าเนิด
                   ………………………………………………………………………………………………
                   ……………………………………………………………………………………………….
                   ………………………………………………………………………………………………..
                  วยัเด็กและการฝกอบรม  :
                   ………………………………………………………………………………………………..
                   ………………………………………………………………………………………………..
                  ลักษณะภูมิศาสตรของบานเมืองที่เธออยู
                   ……………………………………………………………………………………………….
                   ……………………………………………………………………………………………….
                  เพือ่นและคนรูจัก ความสัมพันธสวนตัว
                   ………………………………………………………………………………………………..
                   ………………………………………………………………………………………………..
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                  อาชีพ :
                   ……………………………………………………………………………………………….
                   ………………………………………………………………………………………………...
                   ลักษณะรางกาย
                   ………………………………………………………………………………………………..
                   ……………………………………………………………………………………………….
                  อุปนสัิยดานบวก
                   ………………………………………………………………………………………………..
                   ………………………………………………………………………………………………..
                  อุปนิสัยดานลบ
                   ……………………………………………………………………………………………….
                   ……………………………………………………………………………………………….
                   เหตุการณสํ าคัญ
                   ……………………………………………………………………………………………….
                   ……………………………………………………………………………………………….
                   ……………………………………………………………………………………………….
                   การพบกับพระเจาครั้งแรก
                  ………………………………………………………………………………………………..
                  ………………………………………………………………………………………………..
                   การสนทนากับพระเจา
                  ……………………………………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………………….
                  ………………………………………………………………………………………………
                   การทรงเรียกใหรับใช
                  ……………………………………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………………….
                   วกิฤตการณสํ าคัญหรือจุดหันกลับของสตรีผูนี้
                  ……………………………………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………………….
                   การตาย
                  ……………………………………………………………………………………………….
                 ………………………………………………………………………………………………..
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ข้ันตอนที่ 4   นํ าสิ่งที่คุณเรียนรูมาใช
                    อุปนสัิยดานดีที่ขาพเจาควรพัฒนาใหเหมือนเธอผูนี้
                    ……………………………………………………………………………………………….
                    ……………………………………………………………………………………………….
                    อุปนสัิยดานไมดีที่ขาพเจาควรหลีกเลี่ยง
                    ……………………………………………………………………………………………….
                    ……………………………………………………………………………………………….
                    ความจรงิของชีวิตที่ขาพเจาไดเรียนรูจากการศึกษาชีวิตของสตรีผูนี้ คือ
                    ……………………………………………………………………………………………….
                    ……………………………………………………………………………………………….
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เพื่อการศึกษาดวยตัวเองตอไป

              มีผูหญิงมากมายหลายสิบคนที่มีชื่อเสียงในพระคัมภีรซึ่งเราจะยกมาใหคุณเลือกดานชีวประวัติ
ของเธอเปนบางคน ดังนี้
นางฮนันา                 ลูกา 2.36-38
นางอาการ                กาลาเทีย 4.24, 25
นางเดโบราห             ผูวินิจฉัย 4.4, 5, 9, 10, 14, 5.1, 7, 12, 15
นางเดไลลาห             ผูนิจฉัย 16.4, 6, 10, 12, 13, 18
นางดรุซิลลา              กิจการ 24.24
นางเอลซิาเบธ            ลูกา 1.5, 7, 13, 24, 36, 40, 41, 57
นางเอสเธอร              หนังสือเอสเธอรทั้งเลม
นางเอวา                   ปฐมกาล 3.20, 4.1,   2 โครินธ 11.3,  1 ทิโมธี 2.13
นางเจซีเบล คนที่ 1    1 พงศกษตัริย 16.31, 18.4, 13, 19, 19.12, 21.5-25,  2 พงศกษัตริย 9.17,10,
22, 30, 36, 37
นางลิเดีย                   กิจการ 16.14, 20
ภรรยาของโลต           ปฐมกาล 19.26,  ลูกา 17.32
นางมารธา                 ลูกา 10.38, 40, 41    ยอหน 11.1, 5, 9, 20, 24, 30, 39
นางมารีย (มารดาของพระเยซู)     มทัธวิ 1.16, 18, 20, 2.11, 13.55,   มาระโก 6.3  ลูกา 1.27-56,
2.15-16, 19, 34
                                                   กจิการ 1.14
นางมารีมักดาลา        มทัธวิ 27.56, 61, 28.1, มาระโก 15.40, 47, 16.1, 9  ลูกา 8.12, ยอหน 19.25,
20.1, 11, 16, 18
นางมีเรียม 1              อพยพ 15.20, 21  กันดารวิถี 12.1, 4, 5, 10, 15, 20.1, เฉลยธรรมบัญญัติ 24.9
                                 1 พงศาวดาร 6.3,  มคีาห 6.4
นางนาโอมี                 หนังสือนางรูธ
นางพริสซิลลา            กจิการ 18.2, 18, 26,  โรม 16.3,  1 โครินธ 16.19,   2 ทิโมธี 4.19
นางราเชล                  ปฐมกาล  29.16-31,  30.1-25,  31.4-34,  33.1, 2, 7,  35.16-25,  46.19-25
นางรธู                       หนังสือนางรูธ
หญงิชาวสะมาเรีย      ยอหน 4.7-42
นางซาราห                 ปฐมกาล 11, 12.16-18, 20,  21.23-25,  49.31,  อิสยาห 51.1,  โรม 4.19,  9.9
ฮีบรู 11.11
                                 1 เปโตร 3.6
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พระนางวัชที               เอสเธอร 1.9,  11.2, 15-17, 19,  2.1,  4, 17
ผูหญิงบริสุทธิ์             สุภาษิต 31.10-31

                รายชือ่ผูหญงิเหลานี้ไมใชทั้งหมดในพระคัมภีร  ไดเลือกมาเพื่อใหคุณศึกษาชีวิตของผูหญิงคน
ใดกไ็ดทึ่คุณสนใจโดยใชวิธีศึกษาตามแบบที่เรียนในบทที่ 15 นี้
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