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“ขาวดี” ของพระคริสตเจา ซึ่งมีอยูในพระวรสาร  ยังไมพออีกหรือที่จะบอกกับ 
พระศาสนจักรและแกมนุษยชาติถึง “ศักดิ์ศรีและกระแสเรียกของสตร”ี 

 
 องคการสหประชาชาติเห็นความสําคัญของสตรี และกําหนดใหวันที่ 8 มีนาคมของ

ทุกป เปน “วันสตรีสากล” ในโอกาสวันสตรีสากลประจําปนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกใน

ประเทศไทยซึ่งใหความสําคัญตอบรรดาสตรีเสมอมา  ขอรวมรําลึกถึงคุณคา ศักดิ์ศรี กระแส

เรียก และบทบาทของสตรีที่มีคุณูปการตอสังคมโลกในมิติตางๆ ซึ่งเบื้องหลังความสําเร็จของ

งานและความกาวหนาในชีวิตของสตรี ไดรับการสนับสนุน และความเอาใจใสทั้งจากเพื่อน

สตรีดวยกันและจากบุรุษจํานวนมาก  
 ในขณะที่สตรีสวนหนึ่งไดรับโอกาสมากขึ้นในดานตางๆ เปนผลใหสตรีมีศักยภาพ

มากขึ้นและมีสวนรวมในการทํางานรวมกับบุรุษ  บทบาทสตรีจึงมีความหลากหลายมากขึ้น

เปนลําดับ เชน บทบาทพื้นฐานทางธรรมชาติ ความเปนภรรยา มารดา พี่สาว นองสาว เปน

ญาติพี่นอง และบทบาทในที่ทํางานและในสังคม ซึ่งสตรียังคงตองรักษาบทบาทพื้นฐานของ

ตนเองอยาง 
เขมแข็งตอไป  ความเสมอภาคและการไดรับการยอมรับทางสังคมจะบังเกิดเปนจริงไมได 

หากปราศจากความชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความเคารพซึ่งกันและกันระหวางหญิงและชายในทุก

สถานการณ    
 ในบางสวนของโลก สตรีไดรับการพัฒนาใหอยูดีมีสุขและมีความเจริญกาวหนาใน

ชีวิตครอบครัวและชีวิตการทํางาน แตยังมีสตรีอีกเปนจํานวนมากไมไดรับโอกาสเชนนั้น ทั้ง

ยังตองเผชิญกับปญหาตางๆ ไดแก ความรุนแรงที่กระทํา ตอสตรี ความยากจน ขาดการศึกษา 

การถูกทํารายรางกายและจิตใจ การถูกลวงละเมิดทางเพศ การตกอยูในวังวนของขบวนการคา

หนังสือ  “สตรี” สารอภิบาลจากสภาพระสังฆราชฯ 

พิมพครั้งที่ 1: 8 มีนาคม 2009 จํานวน 2,000 เลม 



มนุษย ซึ่งเปนเรื่องที่สังคมจะตองยื่นมือใหความชวยเหลือสตรีที่ประสบปญหาตางๆ อยาง

เรงดวน     
 เปนที่ประจักษชัดวา องคกรตางๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิกไดมีสวนรวมในงาน

พัฒนาเพื่อชวยเหลือสตรีในที่ตางๆ ทั่วโลก และเปนพิเศษในประเทศไทย ทั้งบรรดานักบวช

และองคกรเอกชนทั่วไป ตางรวมแรงรวมใจกันทํางานเพื่อชวยเหลือความเปนอยูของสตรีใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 คาทอลิกหญิงชายทั้งหลายจําเปนตองรวมมือกัน เพื่อชวยเหลือบรรดาสตรีจํานวน

มากที่กําลังเผชิญปญหาตางๆ  โดยเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงศักยภาพตามสภาพ 

ความสามารถและโอกาสที่เหมาะสม ดังที่ทุกคนควรตองประกาศตนเองวาเปน “ประกาศก
ขององคพระคริสตเจา” ในทุกกิจการที่ทํา 
 ในฐานะพระสังฆราช ผูมีหนาที่ดูแลหนวยงานดานสตรี ขอเปนกําลังใจและอํานวย

พรใหบรรดาสตรีทุกคนไมวาจะอยูในสถานภาพใด โดยเฉพาะสตรีผูมีน้ําใจดี รวมทั้งบุรุษ

ทั้งหลายที่ไดทํางานเพื่อชวยเหลือสตรี ไดประสบสันติสุขในชีวิต ขอพระนางมารีย มารดา

แหงพระศาสนจักร พิทักษ ดูแลสตรี และภารกิจของพวกเธอ ใหภารกิจเหลานั้นเปนการรับใช

มนุษยชาติ ใหมีสันติสุข เพื่อ 
รวมสรางพระอาณาจักรแหงความรักและเมตตาธรรมใหบังเกิดขึ้นในโลก 
 

อวยพรมาในองคพระคริสตเจา 
 
 

(พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา) 
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บทที่ 1 

สตรีตัวอยางจากพระคัมภีร 
 

1.วีรสตรียดูิธ 
การสงครามของโฮโลเฟอรเนส 

2.1 (1)วันที่ยี่สิบสองของเดือนแรก  ปที่สิบแปด  (2)กษัตริยเนบูคัดเนสซาร

ของชาวอัสซีเรียทรงเรียกโฮโลเฟอรเนส  จอมทัพซึ่งมีตําแหนงรองจากพระองคเขา

มาเฝา  ตรัสวา  ทานจะตองไปนําทหารชํานาญศึก  คือทหารราบหนึ่งแสนสองหมื่น

คน  และทหารมาอีกหนึ่งหมื่นสองพันคน  (6)ไปโจมตีดินแดนทางตะวันตกทั้งสิ้น 

ชาวยูเดียเตรียมปองกันตน 

 4.1 (1)ชาวอิสราเอลที่อาศัยอยูทั่วแควนยูเดียไดยินเรื่องราวที่โฮโลเฟอรเนส

แมทัพของกษัตริยเนบูคัดเนสซารของชาวอัสซีเรียกระทํากับชนชาติตางๆ  รูขาววา

เขาไดปลนและทําลายวิหารของชนเหลานั้น  (2)ตางก็หวาดกลัวเขามากและเปนหวง

ถึงกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารขององคพระผูเปนเจา  พระเจาของตน  (9)ชายชาว

อิสราเอลทุกคนรองหาพระเจาอยางแข็งขัน  และถอมตนอยางจริงจัง  (10)เขา

เหลานั้น  รวมทั้งภรรยาและบุตร  สัตวเลี้ยง  คนตางดาวที่อาศัยอยูดวย  ทั้งลูกจาง

และทาส  ตางก็สวมเสื้อผากระสอบแสดงความทุกขใจ  (11)ชาวอิสราเอลทุกคน  ทั้ง

ชายหญิงและเด็กที่อาศัยอยูในกรุงเยรูซาเล็มตางกราบลงตอหนาพระวิหารใชขี้เถา

โรยศีรษะ ชูมือขึ้น 

ความเปนมาของนางยูดิธ 

8.1 (1) ครั้งนั้นนางยูดิธ  ไดยินเรื่องที่เกิดขึ้น  

10.1 (1) นางยูดิธอธิษฐานภาวนาตอพระเจาแหงอิสราเอล  และเมื่ออธิษฐาน

ภาวนาจบแลว  นางก็ลุกขึ้นจากพื้น  (4)นางสวมรองเทาสาน สวมสรอยคอ สรอย

ขอมือ แหวน ตางหู และเครื่องเพชรอื่นๆ  ที่มี   
 

1 

แตงตัวอยางงดงามเพื่อยั่วยวนตาชายทุกคนที่เห็นนาง  (5)นางมอบถุงหนังใสเหลา

องุนและขวดน้ํามันใหหญิงรับใชถือไว ใสขาวคั่ว ผลมะเดื่อแหง ขนมปงและเนยแข็ง  ลงใน

ถุงจนเต็ม  มัดสิ่งเหลานี้ทั้งหมด  สงใหหญิงรับใชถือไวดวย  (6)และทั้งสองคนก็ไปที่ประตู

เมืองเบธูเลีย  (11)นางยูดิธกับหญิงรับใชเดินขามหุบเขาตรงไป  ก็พบยามกลุมแรกชาวอัส

ซีเรีย  (12)เขาจับกุมนางไว  (17)และนําไปยังกระโจมของโฮโลเฟอรเนส  (19)ทุกคนตะลึง

ในความสวยงามของนาง  ประทับใจในชาวอิสราเอลเพราะนาง  และพูดกันวา “ใครอาจดู

หมิ่นประชาชนซึ่งมีหญิงงามเชนนี้ได  ไมดีเลยที่จะปลอยใหพวกนี้รอดชีวิตไดแมสักคน

เดียว  เพราะถามีผูใดรอดชีวิต  เขาคงจะทําใหคนทั้งโลกตองหลงใหล”  

 11.1(1)โฮโลเฟอรเนสพูดกับนางยูดิธวา  “นางเอย  ทําใจใหดีไว  อยากลัวเลย 

ขาพเจาไมเคยทํารายผูใดที่ยอมรับใชเนบูคัดเนสซาร  กษัตริยของทั่วแผนดิน” 

 12.1(10)วันที่สี่  โฮโลเฟอรเนสจัดงานเลี้ยงสําหรับผูรับใชของตนโดยเฉพาะ  ไม

เชิญนายทหารคนใดเลย  (11)เขาบอกบาโกอัส  ขันทีตนหองของตนวา  “จงไปเชิญหญิง

ชาวฮีบรูที่ทานดูแลใหมากินและดื่มรวมกับเราที่นี่ ”  (15)นางจึงลุกขึ้น  สวมเสื้อผาวัน

ฉลองและเครื่องประดับสตรีทั้งหมดที่นางมี  หญิงรับใชของนางเดินลวงหนาไปปูหนังแกะ

ตอหนาโฮโลเฟอรเนส  บาโกอัสไดจัดหาหนังแกะผืนนี้ไวใหนางใชทุกวันเพื่อเอนกายกิน

อาหาร  (16)นางยูดิธเขามาเอนกายบนหนังแกะผืนนั้น  ใจของโฮโลเฟอรเนสเคลิบเคลิ้ม  

เมื่อเห็นนาง  จิตใจปนปวน  มีความปรารถนาแรงกลาที่จะหลับนอนกับนาง  เขาหาโอกาส

ที่จะชนะใจนางตั้งแตวันแรกที่เห็นหนานางแลว  (17)โฮโลเฟอรเนสจึงเชิญนางวา  “จงดื่ม

และรวมสนุกสนานกับเราเถิด ”  (18)นางยูดิธตอบวา  “ถูกแลวเจานาย  ขาพเจายินดีดื่ม

กับทาน  เพราะตั้งแตเกิดมา  ขาพเจาไมเคยสนุกสนานเหมือนในวันนี้เลย ” (19)นางนําสิ่ง

ที่หญิงรับใชเตรียมไวออกมา  กินและดื่มตอหนาเขา  (20)โฮโลเฟอรเนสมีความสุขมากที่

ไดอยูกับนาง  เขาดื่มเหลาองุนมาก  มากกวาทุกวันที่เคยดื่มในชีวิตของตน 

 13.1(1)ครั้นเวลาดึก  ทุกคนจึงไปนอน  เหนื่อยลาเพราะดื่มจนเมามาย  (2)นาง

ยูดิธอยูตามลําพังในกระโจมกับโฮโลเฟอรเนส  ซึ่งนอนแผอยูบนเตียงเพราะดื่มเหลาองุน

จนดื่มไมไดอีกแลว  (3)นางสั่งหญิงรับใชใหยืนรออยูนอกหองนอนจนกวานางจะออกมา  

ดังที่เคยปฏิบัติอยูทุกวัน  นางเคยบอกวาจะออกไปอธิษฐานภาวนา  นางพูดเชนเดียวกัน

กับบาโกอัส  (4)เมื่อทุกคนจากไปแลว  และไมมีผูใดอยูในหองนอน   

2 



นางยูดิธไปยืนอยูขางเตียงของโฮโลเฟอรเนส  อธิษฐานภาวนาในใจวา “ขาแตองคพระผู

เปนเจา พระเจาผูทรงสรรพานุภาพ บัดนี้   ถึงเวลาแลวที่พระองคจะทรงชวยประชากรที่

เปนมรดกของพระองค และบันดาลใหแผนการของขาพเจาที่จะทําลายศัตรูซึ่งลุกขึ้นมา

โจมตีขาพเจาทั้งหลาย ไดสําเร็จลุลวงไป ” (6)แลวนางจึงไปที่เสาเตียงใกลศีรษะของโฮโล

เฟอรเนส  ดึงดาบของเขาออกจากฝก  (7)เดินเขาไปใกลเตียงมากขึ้น  ใชมือจับผมของเขา  

ดึงศีรษะขึ้น  อธิษฐานภาวนาวา “ขาแตองคพระผูเปนเจา  พระเจาแหงอิสราเอล  โปรด

ประทานกําลังแกขาพเจาในวันนี้เถิด ”  (8)แลวนางก็ฟนลงบนลําคอของเขาสุดกําลังสอง

ครั้งตัดศีรษะของเขาจนขาดออกมา  (9)สงใหหญิงรับใช  (10)หญิงรับใชใสศีรษะลงในยาม

อาหาร  ทั้งสองคนก็ออกไปอธิษฐานภาวนาเชนเคย  เดินผานคาย  ออมหุบเขา  ขึ้นภูเขา

ไปยังเมืองเบธูเลียและมาถึงประตูเมือง  (11)นางยูดิธตะโกนแตไกลเรียกทหารยามที่เผา

ประตูเมืองวา  “เปดประตู เปดประตู พระเจา  พระเจาของเราทรงอยูกับเรา  พระองคยัง

ทรงสําแดงพละกําลังในอิสราเอล และทรงสําแดงพระอานุภาพตอสูศัตรูของเราอีก  ดังที่

ทรงกระทําในวันนี้ ”  (14)นางยูดิธรองเสียงดังเชิญชวนทุกคนวา “จงสรรเสริญพระเจาเถิด  

จงสรรเสริญพระองค  จงสรรเสริญพระเจาเถิด  เพราะพระองคไมทรงละเวนที่จะแสดงพระ

เมตตาตอประชากรอิสราเอล  แตไดทรงใชมือของขาพเจาบดขยี้ศัตรูของเราในคืนนี้ ”  

(15)แลวนางก็ดึงศีรษะของโฮโลเฟอรเนสออกมาจากยาม  ชูขึ้นใหทุกคนเห็น  พลางพูดวา  

“นี่คือศีรษะของโฮโลเฟอรเนส  ผูบังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพอัสซีเรีย  นี่คือผาคาดเหนือ

เตียงที่เขานอนหลับใหลเพราะเมามาย  องคพระผูเปนเจาทรงใชมือหญิงคนหนึ่งประหาร

เขา  ขอองคพระผูเปนเจาทรงพระเจริญเทอญ  พระองคทรงปกปองขาพเจาระหวางทางที่

ขาพเจาเดินไป  ใบหนาของขาพเจาทําใหเขาหลงใหลจนตองพบกับความหายนะ  เขา

ไมไดลวงเกินทําบาปกับขาพเจา  ไมไดทําใหขาพเจาตองเสื่อมเสียหรืออับอาย” 

(17)ประชาชนทุกคนประหลาดใจอยางยิ่ง  กราบลงนมัสการพระเจา  รองเปนเสียง

เดียวกันวา “ขาแตพระเจาของขาพเจาทั้งหลาย  ขอถวายพระพรแดพระองค  เพราะทรง

ทําลายลางศัตรูประชากรของพระองคในวันนี้ ” 
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2. ประวัติราชินีเอสเธอร 
กษัตริยอาหสุเอรัสและพระราชินีวัชท ี

 1.1(1)ในรัชสมัยของกษัตริยอาหสุเอรัส  คือกษัตริยอาหสุเอรัสผูทรงปกครองหนึ่ง

รอยยี่สิบเจ็ดมณฑลจากอินเดียถึงเอธิโอเปย  (3)พระองคพระราชทานงานเลี้ยงแกบรรดา

เจานายและขาราชบริพาร  บรรดานายทัพนายกองแหงเปอรเซียและมีเดีย  (11)ใหไปทูล

เชิญพระราชินีวัชทีมาเฝาพระองค  สวมมงกุฎราชินีเพื่อใหประชาชนและบรรดาเจานายได

ชมความงามของพระนาง  เพราะพระนางทรงพระสิริโฉมมาก  (12)แตพระราชินีวัชทีทรง

ปฏิเสธ  ไมยอมเสด็จมาตามพระบัญชาที่กษัตริยรับสั่งไปกับขันที  กษัตริยจึงไมพอพระทัย

อยางมากและทรงพระพิโรธ  (19)มีพระราชกฤษฎีกา วา พระนางวัชทีจะเขาเฝากษัตริย

อาหสุเอรัสอีกไมได  และขอพระราชาประทานตําแหนงพระราชินีแกสตรีคนอื่นที่ดีกวาพระ

นาง 

กษัตริยทรงแตงตั้งเอสเธอรเปนพระราชินี 

 2.1(8)เมื่อพระบัญชาของกษัตริยและพระราชกฤษฎีกาประกาศออกไปแลว  หญิง

สาวจํานวนมากถูกนํามาที่นครสุสาราชธานี  เอสเธอรก็ถูกนําเขามาในพระราชวังดวย  

(17)กษัตริยทรงรักเอสเธอรยิ่งกวาหญิงอื่นทุกคน  เธอเปนที่โปรดปรานและไดรับพระ

กรุณามากกวาหญิงพรหมจารีคนอื่น  พระองคทรงสวมมงกุฎบนศีรษะของเธอ  และทรงตั้ง

เธอใหเปนพระราชินีแทนพระนางวัชที  (20)พระนางเอสเธอรมิไดทรงเปดเผยใหใครรูถึง

พระญาติหรือชาติกําเนิดของพระนางดังที่โมรเดคัยกําชับไว  (21)วันหนึ่งโมรเดคัยอยูที่

ประตูพระราชวัง  บิกธานและเธเรช  ขันทีสองคนของกษัตริยผูเฝาประตูทองพระโรง  มี

ความโกรธเคืองกษัตริยอาหสุเอรัส  และหาชองที่จะประทุษรายพระองค  (22)เมื่อโมรเดคัย

รูเรื่องนี้  ก็ทูลพระราชินีเอสเธอร  พระนางเอสเธอรก็กราบทูลกษัตริยในนามของโมรเดคัย  

(23)เมื่อมีการสอบสวนเรื่องนี้วาเปนความจริงแลว  ทั้งสองคนก็ถูกแขวนคอที่ตะแลงแกง  

เรื่องนี้ถูกบันทึกไวในหนังสือพงศาวดารตามพระบัญชาของกษัตริย   

 3.1(1)หลังจากเหตุการณเหลานี้  กษัตริยอาหสุเอรัสทรงเลื่อนยศฮามาน  และทรง

แตงตั้งใหมีตําแหนงสูงสุด  (2)ขาราชบริพารซึ่งอยูที่ประตูพระราชวังตองกมลงกราบแสดง

ความเคารพฮามาน  เพราะกษัตริยทรงสั่งใหทําเชนนี้  แตโมรเดคัยไมยอมกมลงกราบ

แสดงความเคารพ                                                                                      4 



(5)เมื่อฮามานเห็นวาโมรเดคัยไมยอมกมลงกราบแสดงความเคารพตน  ก็โกรธมาก  

(6)และเมื่อรูวาโมรเดคัยเปนชาวยิว  ก็คิดจะทํารายโมรเดคัย  และพยายามทําลายลางชน

ชาติของโมรเดคัย  คือ ชาวยิวทุกคนที่อยูทั่วราชอาณาจักรของกษัตริยอาหสุเอรัสดวย 

ชาวยิวอยูในอันตราย 

 (7)ปที่สิบสองในรัชกาลกษัตริยอาหสุเอรัส  (8)ฮามานจึงทูลกษัตริยอาหสุเอรัสวา 

“มีชนชาติหนึ่งกระจายอยูในหมูประชาชนแควนตางๆ  ในอาณาจักรของพระองคแตแยก

ตนจากชนชาติอื่น  มีกฎหมายของตนแตกตางจากกฎหมายของชนชาติอื่นและไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายของพระราชา  จึงไมควรปลอยเขาไวเชนนี้ ”  (10)กษัตริยจึงตรัสกับฮามาน

วา ทานจงทําตามใจชอบเถิด (12)ฮามาน  (13)สั่งใหทําลาย  ประหาร  และลางเผาพันธุ

ชาวยิวทั้งหมด  ทั้งคนหนุมและคนชรา  ทั้งเด็กและผูหญิงในวัยเดียวกัน คือวันที่สิบสี่เดือน

สิบสอง  คือ เดือนอาดาร และใหริบขาวของของเขาดวย 

 4.1(1)เมื่อโมรเดคัยรูเรื่องนี้  ก็ฉีกเสื้อผาของตนดวยความทุกข  สวมผากระสอบ 

โปรยเถาบนศีรษะ  แลวออกไปเดินกลางเมือง  รองไหคร่ําครวญสงเสียงขมขื่น  (2)เขา

มาถึงหนาประตูพระราชวัง  (4)ขันทีของพระนางเอสเธอรมาทูลพระนางเรื่องนี้  พระราชินี

ทรงเปนทุกขยิ่งนัก  ทรงสงเสื้อผาไปใหโมรเดคัยสวมแทนผากระสอบ  แตเขาไมยอมรับ 

(8)โมรเดคัยใหสําเนาพระราชกฤษฎีกาที่ออกในนครสุสาสั่งใหทําลายชาวยิว  เพื่อนําไป

ถวายพระนางเอสเธอร  บอกใหพระนางทรงทราบเหตุการณ  และกําชับใหพระนางเขาเฝา

กษัตริยเพื่อทูลขอพระกรุณาแทนประชากรของพระนาง  (15)พระนางเอสเธอรทรงสั่งคน

ไปบอกโมรเดคัยวา  (16) “จงไปรวบรวมชาวยิวทุกคนที่อยูในนครสุสา  จงจําศีลอดอาหาร

เพื่อขาพเจา  ไมกินไมดื่มเปนเวลาสามวัน สามคืน  ขาพเจาและสาวใชก็จะจําศีลอดอาหาร

เชนเดียวกันดวย  แลวขาพเจาจะเขาเฝากษัตริย  แมจะเปนการละเมิดกฎหมาย  ถา

จะตองตาย  ขาพเจาก็ยอม ”  (17)โมรเดคัยก็ไปทําตามที่พระนางเอสเธอรรับสั่งทุก

ประการ 

 5.1(1)วันที่สาม  เมื่อพระนางทรงอธิษฐานภาวนาจบแลว  ทรงถอดเสื้อผาไวทุกข

ออก  และทรงฉลองพระองคเต็มยศพระราชินี  แลวเสด็จไปกับหญิงรับใชสองคน  ทรงอิง

พระวรกายที่บอบบางกับหญิงรับใช  พระนางมีพระพักตรงดงาม  เปนสีชมพู  สดชื่นนารัก  

แตพระทัยหดหูดวยความหวาดกลัว                                                                  
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พระนางเสด็จผานประตูตางๆ  เขาไปจนประทับยืนอยูเฉพาะพระพักตรของกษัตริย  เมื่อ

กษัตริยทรงเงยพระพักตรที่สงางามขึ้นทอดพระเนตรดวยความกริ้ว  พระราชินีทรงซวนเซ

จะลมลง  สีพระพักตรเปลี่ยนเปนซีดเผือด  ทรงอิงพระเศียรลงบนบาของหญิงรับใชที่ตาม

เสด็จ  แตพระเจาทรงบันดาลใหพระทัยของกษัตรียออนโยน  ทรงเปนหวงพระนาง  รีบ

เสด็จลงจากพระบัลลังก  ทรงประคองพระนางไวในพระพาหาจนพระนางไดพระสติ  ตรัส

ปลอบโยนพระนางอยางนุมนวลวา  “เปนอะไรไป  เอสเธอร  ฉันเปนพี่ที่รักของเธอ  ทําใจ

ใหดีไว  เธอจะไมตองตาย  เพราะกฎเกณฑของเราใชสําหรับสามัญชนเทานั้น จงเขามา

ใกลๆเถิด ”  (3)กษัตริยตรัสถามพระนางวา  “เรื่องอะไรกัน  เอสเธอร ราชินีของฉัน เธอ

ตองการสิ่งใด  แมเธอจะขอครึ่งหนึ่งของราชอาณาจักร  ฉันก็จะประทานให ”  (4)พระนาง

เอสเธอรทูลวา  “ถาพระองคพอพระทัยโปรดเสด็จมาพรอมกับฮามานในวันนี้เพื่อเสวยพระ

กระยาหารที่หมอมฉันเตรียมไว ”  (5)กษัตริยรับสั่งวา  “จงไปบอกฮามานใหรีบมาทําตามที่

พระนางเอสเธอรทรงปรารถนา ” กษัตริยจึงเสด็จกับฮามานไปในการเลี้ยงซึ่งพระนางเอส

เธอรทรงเตรียมไว  (6)ขณะที่เสวยเหลาองุน  กษัตริยตรัสถามพระนางเอสเธอรวา  “เธอจะ

ขอสิ่งใด  เราก็จะให  แมเธอจะขอครึ่งหนึ่งของราชอาณาจักรของเรา  เราก็จะให ”  (7)พระ

นางเอสเธอรทูลตอบวา  (8)ขอพระองคเสด็จมาพรุงนี้พรอมกับฮามานในการเลี้ยงซึ่งหมอม

ฉันจะเตรียมไว  และหมอมฉันจะตอบตามที่พระองคทรงถาม 

ชาวยิวพนอันตราย 

 6.1(1)คืนนั้นกษัตริยบรรทมไมหลับ  จึงรับสั่งใหนําหนังสือพงศาวดารที่บันทึก

เหตุการณนาจดจํามาอานถวาย     (2)ขอความที่อานกลาวถึงการที่โมรเดคัยกราบทูลเรื่อง 

บิกธานและเธเรช  ขันทีสองคนผูเฝาประตูพระราชวังพยายามจะปลงพระชนมกษัตริยอาห

สุเอรัส  (3)กษัตริยตรัสถามวา  “เราไดทําอะไรบางเพื่อใหเกียรติและตําแหนงแกโมรเดคัย

เพราะเรื่องนี้ ”  ขาราชบริพารทูลตอบวา  “ยังไมมีใครทําอะไรเลย  พะยะคะ ”   

(4)เวลานั้นฮามานเขามาในพระลานชั้นนอกของพระราชวัง  (5)กษัตริยรับสั่งวา  (6) “ถา

เราตองการใหเกียรติแกใครคนหนึ่ง  เราควรจะทําอยางไรแกเขา ” ฮามานคิดในใจวา “มี

ใครเลาที่กษัตริยทรงประสงคจะประทานเกียรติยศใหมากกวาเรา ”  
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(7)ฮามานจึงทูลตอบวา  “ถาพระราชาทรงประสงคจะประทานเกียรติแกผูใด  (8)ขอ

พระองคทรงมอบฉลองพระองคและมาทรงมีผาโพกประดับศีรษะใหเขา  (9)ขาราชบริพาร

ตําแหนงสูงสุดคนหนึ่งจะนําฉลองพระองคมาใหผูที่พระราชาทรงประสงคจะประทาน

เกียรติยศเปนรางวัล  เขาจะใหผูนั้นขึ้นบนมาทรง  และจูงมาไปตามถนนสําคัญของเมือง  

รองประกาศวา “กษัตริยทรงทําเชนนี้แกบุคคลที่ทรงประสงคจะประทานเกียรติยศ ”  

(10)กษัตริยจึงตรัสสั่งฮามานวา “รีบเขาเถอะจงเอาเสื้อและมาอยางที่ทานวา  และทํา

เชนนั้นแกโมรเดคัยชาวยิวซึ่งนั่งที่ประตูพระราชวัง อยาละเวนสิ่งใดที่ทานเสนอมานั้นเลย ” 

(12)ฮามานรีบกลับไปบาน  คลุมศีรษะดวยความอับอาย  (13)เขาเลาเรื่องที่เกิดขึ้นแก

เศเรชภรรยาและแกบรรดามิตรสหาย  ที่ปรึกษา และเศเรชภรรยาของเขาบอกเขาวา  “ถา

ทานเริ่มตกต่ําตอหนาโมรเดคัยซึ่งเปนชาวยิว  ทานจะไมมีวันชนะเขาได  ทานจะพายแพ

เขาแนนอน ” 

ฮามานรวมงานเลี้ยงอาหารที่พระนางเอสเธอรทรงจัด 

 7.1(1)กษัตริยจึงเสด็จพรอมกับฮามานไปในงานเลี้ยงอาหารกับพระราชินีเอสเธอร  

(2)วันที่สอง  ขณะที่กําลังเสวยเหลาองุนอยู  กษัตริยตรัสถามพระนางเอสเธอรอีกวา  “พระ

ราชินีเอสเธอร  เธอจะขอสิ่งใด  เราก็จะให แมเธอจะขอครึ่งหนึ่งของราชอาณาจักร  เราก็

จะให ”  (3)พระราชินีเอสเธอรทูลตอบวา  “ขาแตพระราชา  (4)หมอมฉันและประชากรของ

หมอมฉันถูกขาย  ถูกทําลาย  ถูกสังหาร และถูกลางผลาญ  ถาพวกเราทั้งชายและหญิงถูก

ขายเพียงใหเปนทาส  หมอมฉันก็จะไมพูดเลย  แตศัตรูของเราตองการกําจัดพวกเราทุก

คนใหหมดสิ้นไป ”  (5)กษัตริยอาหสุเอรัสจึงตรัสถามพระราชินีเอสเธอรวา “ผูนั้นเปนใคร ผู

บังอาจคิดกระทําเชนนี้อยูที่ไหน”  (6)พระนางเอสเธอรทูลตอบวา  “คูอริและศัตรูคือฮามาน

คนชั่วรายผูนี้เพคะ ”  ฮามานกลัวตัวสั่นอยูเฉพาะพระพักตรกษัตริยและพระราชินี  

(7)กษัตริยทรงพระพิโรธ  ทรงลุกขึ้นจากงานเลี้ยง  เสด็จเขาไปในพระราชอุทยาน  แตฮา

มานยังอยูที่นั้นเพื่อทูลขอชีวิตจากพระราชินีเอสเธอร  เพราะเห็นวากษัตริยจะทรงลงโทษ

ตนแนนอน (8)เมื่อกษัตริยเสด็จกลับจากพระราชอุทยานมายังสถานที่จัดงานเลี้ยง  ฮามาน

กําลังกมตัวอยูที่พระแทนซึ่งพระนางเอสเธอรประทับอยูจึงตรัสวา  “มันยังจะขมขืนพระ

ราชินีตอหนาตอตาเราในบานของเราเทียวหรือ ”  เมื่อพระวาจาหลุดจากพระโอษฐ  บรรดา

ขันทีก็นําผามาคลุมหนาฮามานไว 
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(9)ฮารโบนา  ขันทีคนหนึ่งที่รับใชกษัตริยทูลวา  “มีตะแลงแกงสูงหาสิบศอกซึ่งฮามาน  

เตรียมไวสําหรับโมรเดคัย  ผูเคยทูลรายงานเพื่อพระราชา  ตั้งอยูที่บานของฮามานแลว 

พะยะคะ ”  กษัตริยจึงรับสั่งวา  “เอามันไปแขวนคอไวบนนั้นเถอะ ”  (10)ฮามานจึงถูก

แขวนคอบนตะแลงแกงที่เขาเตรียมไวสําหรับโมรเดคัย  แลวพระพิโรธของกษัตริยก็สงบลง 

ชาวยิวกลับไดรับความโปรดปรานจากกษัตริย 

 8.1(1)วันนั้น  กษัตริยอาหสุเอรัสประทานบานของฮามานศัตรูของชาวยิวใหแก

พระราชินีเอสเธอร  โมรเดคัยเขาเฝากษัตริย  เพราะพระนางเอสเธอรทูลวาเขาเปนญาติ

กับพระนาง  (2)กษัตริยจึงทรงนําพระธํามรงคตราที่ทรงมอบใหฮามานมาประทานแกโมร

เดคัย  พระนางเอสเธอรก็ทรงตั้งโมรเดคัยใหดูแลบานที่เคยเปนของฮามาน    (3)พระนาง

เอสเธอรยังทรงกราบทูลกษัตริย (5)ขอทรงมีพระอักษรรับสั่งใหยกเลิกจดหมายที่ฮามาน

บุตรฮัมเมดาธาชาวอากักไดคิดขึ้น  สั่งใหทําลายชาวยิวทุกคนที่อยูในแควนตางๆ ของ

พระราชา  (6)หมอมฉันจะทนดูหายนะของประชากรของหมอมฉันไดอยางไร  หมอมฉันจะ

ทนดูการทําลายลางพี่นองรวมชาติของหมอมฉันไดอยางไร   (7)กษัตริยอาหสุเอรัสตรัสกับ

พระราชินีเอสเธอรและโมรเดคัยชาวยิววา   (8)จงเขียนเพื่อชวยชาวยิวตามที่ทานเห็นควร

ในนามของเรา  และประทับตราดวยแหวนตราของเรา  (12)พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผล

ใชในวันเดียวทั่วทุกแควนของกษัตริยอาหสุเอรัส คือวันที่สิบสามเดือนสิบสอง หรือเดือนอา

ดาร 

การตั้งวันฉลองปูริมเปนทางการ 

 (20)โมรเดคัยบันทึกเหตุการณเหลานี้ไว  และสงจดหมายไปยังชาวยิวทั้งหลายที่

อยูในแควนตางๆ  ของกษัตริยอาหสุเอรัสทั้งใกลและไกล  (21)สั่งเขาทั้งหลายใหถือวันที่

สิบสี่และวันที่สิบหาเดือนอาดารเปนวันฉลองทุกๆ ป  (22)เพราะเปนวันที่ชาวยิวปลอดภัย

จากศัตรู  และเปนเดือนที่ความเศราโศกเปลี่ยนเปนความยินดี  และวันไวทุกขเปลี่ยนเปน

วันฉลอง  ทุกคนจะตองยินดีจัดงานเลี้ยงและสงอาหารเปนของขวัญใหแกกัน  และใหทาน

แกคนยากจน 
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3. พระแมมารี  มารดาของพระเจา 
 วิสัยทัศนอันเปนอุดมการณชีวิตของแมพระปรากฎชัดในบทภาวนา Magnificat   

ซึ่งสรุปภาพรวมชีวิตจริงของพระนาง   ความใฝฝนและความไววางใจอันเต็มเปยมในพระ

เปนเจา บทภาวนา Magnificat  เปนคําภาวนาที่เหมาะแกสตรีทุกทาน  ที่ตองใชชีวิต

รับผิดชอบตอครอบครัว  สามี บุตร ภาระหนาที่การงาน และเปนอาสาสมัครรับใชสังคม  

ซึ่งเต็มไปดวยความหลากหลายทางความคิด  วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม 

บทภาวนา Magnificat   บอกเลาเรื่องราวชีวิตของพระนาง   เปนบุคคลผูรูสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระเปนเจา   พระนางยึดมั่นในคุณธรรมความสุภาพถอมตน  โดยมุง

แสวงหาน้ําพระทัยของพระเปนเจาแตเพียงพระองคเดียว    

 บทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย 
46พระนางมารียz ตรัสวา 

วิญญาณขาพเจาประกาศความยิ่งใหญของพระเจา 
47จิตใจของขาพเจาชื่นชมยินดีในพระเจา พระผูกอบกูขาพเจา 
48เพราะพระองคทอดพระเนตรผูรับใชต่ําตอยของพระองค 

ตั้งแตนี้ไป ชนทุกสมัยจะกลาววาขาพเจาเปนสุข 
49พระผูทรงสรรพานุภาพทรงกระทํากิจการยิ่งใหญสําหรับขาพเจา 

พระนามของพระองคศักดิ์สิทธิ์ 
50พระกรุณาตอผูยําเกรงพระองคแผไปตลอดทุกยุคทุกสมัย 
51พระองคทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ 

ทรงขับไลผูมีใจมักใหญใฝสูงใหกระจัดกระจายไป 

                                                           
z
 สําเนาโบราณไมกี่ฉบับเขียนวา ‘นางเอลีซาเบธ’* บทเพลงของพระนางมารียทําใหเราคิดถึงบทเพลงของนางฮันนาห (1 

ซมอ 2:1-10) และขอความอื่น ๆ หลายตอนจากพันธสัญญาเดิม (เชน สดด 113:7-9) นอกจากใชคําเหมือนกันแลว บท

เพลงนี้ยังมีความคิดซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของพันธสัญญาเดิมสองประการ คือ 1) พระเจาเสด็จมาชวยเหลือคนยากจนและ
คนต่ําตอย ไมใชคนมั่งมีและผูมีอาํนาจ (ศฟย 2:3 เชิงอรรถ d เทียบ มธ 5:3 เชงิอรรถ c) 2) เมื่ออบัราฮัมไดรับพระ
สัญญาแลว (ปฐก 15:1 เชิงอรรถ a; 17:1 เชิงอรรถ a) ประชากรอิสราเอลไดเปนที่โปรดปรานของพระเจา (ดู ฉธบ 

7:6 เชิงอรรถ b) ลูกาคงจะไดพบเพลงบทนี้ในแวดวงของ “ผูยากจนของพระเจา” และเห็นวานาจะนํามาแทรกไวที่นี่ให
เปนคําพูดของพระนางมารีย 
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52
ทรงคว่ําผูทรงอํานาจออกจากบัลลังก และทรงยกยองผูต่ําตอยใหสูงขึ้น 

53
พระองคประทานสิ่งดีทั้งหลายแกผูอดอยาก ทรงสงเศรษฐีใหกลับไปมือเปลา 

54
พระองคทรงชวยเหลืออิสราเอล ผูรับใชพระองค 

โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา 
55ดังที่ทรงสัญญาไวแกบรรพบุรุษของเรา 

แกอับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป 
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บทที่ 2   

คําสอนจากหนังสือบุตรสิรา 
 

 

 บทที่ 2.1 สตรีที่ควรระวงั 

สตรี(บสร 9: 1-9) 

9. 
1
อยาหึงหวงภรรยาที่ทานรัก 

 เพราะทานจะสอนเลหกลทีน่างจะใชทํารายทาน 

 2อยามอบตนไวใตอํานาจของสตรี 

 เพราะนางจะควบคุมทานทุกอยาง 

 3อยาคบกับหญิงแพศยา 

 เพราะทานจะตกในบวงของนาง 

 
4อยาไปคลุกคลีกับหญิงนักรอง 

 เพราะทานจะตกเปนเหยื่อเลหกลของนาง 

 5อยาเพงมองหญิงพรหมจาร ี

 เพราะทานจะตองรับโทษพรอมกับนาง 

 6อยามอบตนแกหญิงโสเภณี 

 เพื่อทานจะไมสูญเสียมรดกของทาน 

 7อยากวาดตาไปทั่วทุกถนนในเมือง 

 อยาเดินเตรไปตามที่ลับตาคน 

 8เมื่อเห็นหญิงงาม จงหันหนาไปเสีย 

 อยาจองดูหญิงงามที่ไมใชภรรยาของทาน 

 ความงามของหญิงทําใหหลายคนลุมหลง 

 ความรักตอนางเปนเหมือนไฟที่เผาทาน 

 9อยานั่งรวมโตะกับหญิงที่แตงงานแลว 

 อยารวมฉลองดื่มสุรากับนาง 

 เพราะจิตใจของทานจะหลงรกันาง 

 และทานจะเผลอใจลื่นไถลลงสูความพินาศ                                             11 

 

หญิงผิดประเวณี(บสร 23: 22-27) 

 
22
หญิงที่นอกใจสามีก็เชนเดียวกัน 

 นางใหทายาทที่เกิดจากชายอื่นแกสามี 

 23ประการแรก นางไดลวงละเมิดธรรมบัญญตัิของพระผูสูงสุด 

 ประการที่สอง นางทําผิดตอสามี 

 ประการที่สาม นางผิดประเวณีโดยการเปนชู 

 และนําบุตรจากชายอื่นเขามาในบาน 

 24นางจะตองถูกนํามาตอหนาที่ประชุม 

 และจะถูกสอบสวนเรื่องบุตรของนางดวย 

 25บรรดาบุตรของนางจะไมมีราก 

 กิ่งกานของนางจะไมเกิดผล 

 26ผูที่ระลึกถึงนางก็จะสาปแชง 

 ความอับอายของนางจะไมมีวันถูกลบลางเลย 

 27ชนรุนหลังจะรูวา 

 ไมมีสิ่งใดดีกวาความยําเกรงองคพระผูเปนเจา 

 ไมมีสิ่งใดนายินดีมากกวาการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองคi (28) 

หญิงราย(บสร 25: 13-26) 

 
13แผลใดๆก็ไมรายเทากับแผลใจ 

 ความใจรายใดๆก็ไมเทาความใจรายของหญิง 

 14ความเสียหายใดๆไมรายเทากับความเสียหายที่คูอรินํามาให 

 การแกแคนใดๆก็ไมรายเทากับการแกแคนของศัตรู 

 15ไมมีพิษใดdรายเทากับพิษงู 

                                                           
i
 สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณภาษาละตินเสริมขอ 28 วา “28การติดตามพระ

เจาเปนเกียรติสูงสง การเปนที่โปรดปรานของพระองคทําใหมีชีวิตยืนนาน” 
d
 “พิษ” แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ตนฉบับภาษากรีกและสํานวนแปลโบราณ                 

ภาษาละตินวา “หัว” (ตนฉบับภาษาฮีบรู  “ro’sh” แปลไดทั้ง “พิษ” และ “หัว”)                               12 



 ไมมีความโกรธใดรายเทากับความโกรธของหญิง 

 
16
ขาพเจาตองการอยูรวมบานกับสิงหและมงักร 

 มากกวาอยูรวมบานกับหญิงใจราย 

 17ความใจรายของหญิงทําใหโฉมหนาของนางเปลี่ยนไป 

 ทําใหใบหนาดํามืดเหมือนหนาหมีe 

 18เมื่อสามีของนางไปรวมโตะกับเพื่อนบาน 

 เขาตองfถอนใจอยางขมขื่น 

 
19
ความเลวใดๆก็ไมรายเทากับความเลวของหญงิ 

 ขอใหนางรับเคราะหของคนบาปเถิด 

 
20
ชายรักสงบที่มีภรรยาชางพูด 

 ก็เหมือนกับชายชราที่ตองเดินขึ้นเนนิทราย 

 
21
อยาหลงใหลความงามของหญิง 

 อยาปรารถนานางจนลืมตัว 

 22ภรรยาที่ตองทํางานเลี้ยงสามี 

 ยอมโกรธ ตอวา และทําใหเขาอับอาย 

 23ภรรยาใจรายยอมทําใหสามีทอใจ  

มีใบหนาเศรา และจิตใจชอกช้ํา 

ภรรยาที่ทําใหสามีไมมีความสุข 

ทําใหมือของเขาเฉื่อยชา และขาออนเปลี้ย 
24บาปเริ่มจากหญิง 

เราทุกคนตองตายเพราะนางg 
25
อยาเปดทางใหน้ําไหล 

                                                           
e
 ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เปลีย่นโฉมหนาของสามี ทําใหเขาเหมือนหมี” 

f
 “เขาจําตอง” – แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีกฉบับหนึ่ง ตามตนฉบับภาษาฮีบรูและสํานวนแปลโบราณภาษา

ซีเรียค – ตัวบทภาษากรีกที่ใชกัน (Textus receptus) วา “เขาถอนใจอยางขมขื่นเมื่อไดยิน” 
g
 เปนการกลาวพาดพิงถึงบาปแรกของมนุษยชาติ – นักบุญเปาโลกลาวถึงความผิดของนางเอวาใน 2 คร 11:3; 

1 ทธ 2:14; แตกลาวถึงบาปของอาดัมใน รม 5:12.                                                           13 

อยาปลอยใหหญิงใจรายพูดตามสบาย 
26
ถานางไมยอมทําตามคําสั่งของทาน 

ก็จงตัดนางไปเสียจากทาน
h
 

หญิงที่นําความทุกขมาใหสามี(บสร 26: 5-12) 

 5มีสามสิ่งที่จิตใจของขาพเจากลัว 

 คือการใสความไปทั่วเมือง ประชาชนที่กอการจลาจล 

 และการกลาวหาเปนเท็จ ทั้งสามสิ่งนี้รายกวาความตาย 

 สิ่งที่สี่ทําใหขาพเจาหวาดหวั่นa 

 
6
คือหญิงขีห้ึงทีท่ําใหจิตใจเจ็บช้ําและเปนทุกข 

 ปากรายของนางเปนภัยพิบัติสําหรับทุกคนb 

 
7
ภรรยาใจรายเปนเหมือนแอกหลวมสวมคอโค

c
 

 ผูที่ไดนางเปนภรรยาก็เปนเหมือนผูมีแมลงปองในมือ 

 8ภรรยาขี้เมาทําใหสามีตองโกรธมาก 

 นางจะปดบังความอับอายไมไดเลย 

 9ความสําสอนของหญิงรูจักไดจากตาเจาชู 

 และจากการมองของนาง 

 10จงควบคุมหญิงดื้อรัน้อยางเครงครัด 

 เพราะถานางเห็นวามีอิสระ นางก็จะฉวยโอกาส 

 11จงระวังสายตาที่ไมรูจักอายของนาง 

                                                           
h
 ขอนี้แปลตามตัวอักษรไดวา “ถานางไมเดินตามมือของทาน ก็จงตัดนางออกจากเนื้อของทาน” (เทียบ ปฐก 

2:24; อฟ 5:31) – ธรรมบัญญัติของโมเสส (ฉธบ 24:1-4) อนุญาตใหหยาจากภรรยาได (ดู มธ 19:3-9 และ 

//). 

26 
a
 “สิ่งที่สี่ทําใหขาพเจาหวาดหวัน่” แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีก และตามสํานวนแปลโบราณภาษาละติน 

-- สวนสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียควา “เมื่อเผชิญหนากับสิ่งที่สี่ ขาพเจาก็คุกเขาลงภาวนา” – สวนตัวบท

ภาษากรีกที่ใชกัน (Textus receptus) วา “ขาพเจาถูกทรยศโดยสิ่งที่สี่” 
b
 “คนปากรายเปนภัยพิบัติสําหรับทุกคน” – แปลตามตัวอักษรวา “การเฆี่ยนของลิ้นเกี่ยวของกับทุกคน” 

c
 แอกหลวมยอมถูคอของโค ทําใหคอแสบและอักเสบ                                                                              14               



 อยาประหลาดใจ ถานางทรยศตอทาน 

 
12
ผูเดินทางที่กระหายน้ํายอมอาปากและดื่มน้ําใดๆที่อยูใกลฉันใด 

 หญิงสําสอนกอ็าแขนตอนรับชายทุกคนที่เขามาหานางฉันนั้น 

 

 บทที่ 2.2 คุณสมบัติกุลสตรี 

หญิงที่นําความสุขมาใหสามี(บสร 26: 1-4) 

26. 
1
สามีที่มีภรรยาดียอมเปนสุข 

 อายุของเขาจะยืนยาวเปนสองเทา 

 2ภรรยาที่เขมแข็งทําใหสามียินดี 

 ตลอดชีวิตเขาจะมีแตสันติ 

 3ภรรยาดีเปนมรดกล้ําคา 

 ที่องคพระผูเปนเจาประทานใหผูยําเกรงพระองค 

 4จะรวยหรือจน จิตใจของเขาก็จะยินดี 

 ใบหนาของเขาจะยิ้มแยมแจมใสตลอดไป 

ภรรยาที่ดีพรอม(บสร 26: 13-18) (F19-27) 

 13ความสุขุมนุมนวลของภรรยาทําใหสามีสุขใจ 

 ความเขาใจของนางทําใหชีวิตของเขาสดชื่นขึ้นd 

 14ภรรยาที่รูจักเงียบเปนของประทานจากองคพระผูเปนเจา 

 ไมมีสิ่งใดประเสริฐกวาภรรยาที่ไดรับการอบรมอยางดี 

 15ภรรยาสงบเสงี่ยมเปนเสนหอยางยิ่ง 

 ภรรยาที่รูจักบังคับตนเปนคนมีคาเหลือลน 

 16ดวงอาทิตยยามรุงอรุณสองแสงในทองฟาขององคพระผูเปนเจาฉันใด 

 ความงามของภรรยาที่ดีก็ประดับทั่วบานใหงดงามฉันนั้น 

 17ใบหนางดงามบนรางที่ไดสัดสวน 

 เปนเหมือนตะเกียงที่สองสวางบนคันประทปีในพระวิหารe 

                                                           
d
 “ทําใหชีวิตของเขาสดชื่น” แปลตามตัวอักษรวา “ทําใหกระดูกของเขามีเนื้อหนังเต็ม”            

15 

 
18
ขางดงามบนเทาที่มั่นคง 

 ก็เปนเหมือนเสาทองคําบนฐานเงิน
f(19)-(27)

  

 “19ลูกเอย จงรักษาสุขภาพในวัยเยาวของทานไว 

 อยาเสียกําลังของทานใหแกคนแปลกหนา (เทียบ สภษ 5:9-10) 

 20จงสํารวจที่ราบทั้งหมดจนพบหญิงที่ดีซึ่งเปนเสมือนทุงนาเนื้อดินดี 

 จงหวานเมล็ดพืชของทานที่นั่นและวางใจในชาติตระกูลที่ดีของทาน 

 21และดังนี้ ลูกหลานของทานจะมีชีวิตสืบตอไป 

 เขาจะเติบโตขึ้นเปนผูยิ่งใหญ และภูมิใจในชาติตระกูลของตน 

 22แตหญิงขายตัวมีคานอยกวาที่จะถมน้ําลายรด 

 และถานางแตงงานแลว ก็จะเปนเหมือนหอคอยแหงความตายสําหรับผูที่คบคา

 กับนาง 

 23หญิงที่ไมยําเกรงพระเจาจะมีชะตากรรมเหมือนคนบาป 

 แตหญิงที่ยําเกรงพระเจาจะเปนภรรยาที่พระเจาประทานแกผูยําเกรงพระองค 

 24หญิงหนาดานจะทําใหตนเสียชื่อเสียง 

 แตหญิงที่สงบเสงี่ยมมีความอายแมกับสามีของตน 

 25หญิงหนาดานมีคาไมมากกวาสุนัข 

 แตหญิงที่สงบเสงี่ยมจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา 

 26ทุกคนจะยอมรับวาภรรยาที่ยกยองสามีเปนผูมีปรีชา 

 แตภรรยาที่ดูถูกสามีจะเปนที่รูจักสําหรับทุกคนวาเปนผูหยิ่งยโสและไมยําเกรง

 พระเจา 

 สามีที่มีภรรยาดียอมเปนสุข 

 อายุของเขาจะยืนยาวเปนสองเทา  (= 26:1) 

 27หญิงปากมากและชอบนินทาเปนเหมือนแตรสัญญาณใหเขาจูโจม 

  

                                                                                                                                                   
e
 “คันประทีปในพระวิหาร” แปลตามตัวอักษรวา “คันประทีปศักดิ์สิทธิ์” (ดู 1 มคบ 4:49-50)                  

f
 สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียคเสริมขอ 19-27 วา 

16 



 บทที่ 2.3 ความสัมพันธ 

ความยําเกรงพระเจาเมื่อประสบความยากลําบากa(บสร 2: 1-11) 

2. 1ลูกเอย ถาทานปรารถนาจะรับใชองคพระผูเปนเจา 

 ก็จงเตรียมตัวรับการทดลองเถิด 

 2จงมีใจเที่ยงตรงและมั่นคง 

 อยาตกใจเมื่อตกทุกขไดยาก 

 
3
จงยึดพระองคไว อยาพรากจากพระองคไปเลย 

 เพื่อทานจะไดรับเกียรติในวันสุดทายของทาน 

 
4
จงยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับทาน 

 จงพากเพียรเมื่อตองเผชิญกับเคราะหราย 

 
5
เพราะทองคําตองถูกทดลองในไฟฉันใด 

 ผูที่พระเจาพอพระทัยก็ตองรบัการทดลองใหตกต่ําประหนึ่งอยูในไฟฉนันัน้ 

 6จงวางใจในพระเจา แลวพระองคจะทรงชวยเหลือทาน 

 จงเดินตามทางตรง และมีความหวังในพระองคเถิด 

 7ทานทั้งหลายที่ยําเกรงองคพระผูเปนเจา จงรอรับพระเมตตา 

 อยาเดินนอกทาง เพื่อจะไมตองลม 

 8ทานทั้งหลายที่ยําเกรงองคพระผูเปนเจา จงวางใจพระองค 

 แลวรางวัลของทานจะไมหลุดมือไป 

 9ทานทั้งหลายที่ยําเกรงองคพระผูเปนเจา จงหวังรับสิ่งดี 

 ความสุขนิรันดร และพระเมตตาจากพระองค 

 10จงพิจารณาคนรุนกอนๆวา 

 มีใครบางที่วางใจในองคพระผูเปนเจาแลวตองผิดหวัง 

 มีใครบางที่ยําเกรงพระองคอยางมั่นคงแลวถูกทอดทิ้ง 

 มีใครบางที่เรียกขานใหพระองคทรงชวยแลวพระองคไมทรงเหลียวแล 

 
11เพราะองคพระผูเปนเจามีพระทัยสงสารและเมตตา 

                                                           

2 
a
 ความคิดนี้พบบอยๆในพันธสัญญาเดิม โดยเฉพาะในหนังสือเพลงสดุดี      

17                                        

 ทรงอภัยบาปและทรงชวยใหรอดพนในยามทุกขรอน 

 
12
วิบัติจงเกิดแกคนมีใจขลาดและไมกลาทําการใด

b
 

 และวิบัติจงเกิดแกคนบาปที่เหยียบเรือสองแคม 

 13วิบัติจงเกิดแกคนใจเฉื่อยชา เพราะเขาไมมีความเชื่อ 

 เขาจึงจะไมไดรับการปกปองเลย 

 14วิบัติจงเกิดแกทานทั้งหลายที่สูญเสียความพากเพียรอดทน 

 ทานจะทําอยางไรเมื่อองคพระผูเปนเจาเสด็จมาเยี่ยมทาน 

 
15
บรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมไมละเมิดพระบัญชา 

 บรรดาผูรักพระองคจะเดินตามหนทางของพระองค 
 16

บรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจาพยายามทําตนใหเปนที่พอพระทัย 

 บรรดาผูรักพระองคยอมอิ่มใจในธรรมบัญญัติc 

 
17
บรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมมีใจพรอมอยูเสมอ 

 รูจักถอมตนเฉพาะพระพักตรพระองค 

 18เราจงมอบตนไวในออมพระกรขององคพระผูเปนเจา มิใชในออมแขนของมนุษย 

 เพราะพระองคทรงยิ่งใหญเพยีงใด ก็ทรงพระเมตตาเพียงนั้น 

หนาที่ตอบิดามารดา(บสร 3: 1-16) 

3. 1ลูกทั้งหลาย จงฟงขาพเจาซึ่งเปนบิดาของทานเถิด 

 ถาทานทําเชนนี้ ทานจะรอดพน 

 2องคพระผูเปนเจาทรงปรารถนาใหบิดาไดรับเกียรติจากบุตร 

 ทรงกําหนดใหมารดาไดรับความเคารพจากบุตร 

 3บุตรที่ยําเกรงบิดาก็ชดเชยบาปของตน 

                                                           
b
 “มีใจขลาดและไมกลาทําการใด” แปลตามตัวอักษรวา “มีใจขลาดและมือลา” ดูเหมือนวาผูเขียนตองการเตือน

ชาวยิวใหกลาตอตานผูที่เบียดเบียนเขา ผูเขียนประณามชาวยิวที่ละทิ้งศาสนา แมเพียงภายนอกเทานั้น (“เหยยีบ

เรือสองแคม”) ดวย (ขอ 12ข, 15 เทียบ 2 มคบ 6:21-28) 
 
c
 บุตรสิราคิดวาความรักไมขัดกับความเชื่อฟง เพราะเปนเรื่องเดียวกัน ความรักไมแสวงหาผลประโยชน 

ความหวังจะไดรับรางวัลไมใชความคิดหลักในที่นี้ ทาทีเชนนี้เปนเอกลกัษณของ บสร แตเรายังพบไดอีกใน

ขอเขียนของชาวยิวคนอื่นดวย                                                                                  18                



 
4
บุตรที่ใหเกียรติมารดาก็เหมือนกับสะสมทรัพยสมบัติไว 

 
5
ผูที่ยําเกรงบิดาก็มีความสุขจากบุตรของตน 

 เมื่อเขาอธิษฐานภาวนา พระเจาก็จะทรงฟงเขา 

 6บุตรที่ใหเกียรติบิดาจะมีอายุยืน 

 บุตรที่เชื่อฟงองคพระผูเปนเจาจะทําใหมารดาชื่นใจ 

 7ผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมใหเกียรติแกบิดาa 

 เขารับใชบิดามารดาเหมือนรบัใชเจานายb 

 
8
จงใหเกียรติบดิาดวยกิจการและวาจา 

 เพื่อพรจากบิดาจะไดลงมาเหนือทาน 

 
9
พรของบิดาทําใหบานเรือนของบุตรมั่นคง 

 แตคําสาปแชงของมารดายอมถอนรากฐาน 

 
10
อยาภูมิใจเมื่อบิดาของทานตองอับอาย 

 เพราะความเสื่อมศักดิ์ศรีของบิดาไมเปนเกียรติแกทาน 

 11เกียรติของมนุษยยอมมาจากเกียรติของบดิา 

 และความอับอายของมารดาก็เปนความอับอายของบุตรดวย 

 12ลูกเอย จงดูแลบิดาของทานในวัยชรา 

 อยาใหเขาเศราโศกตลอดชีวิต 

 13แมสติปญญาของบิดาจะเสื่อมลง ก็จงสงสารเขา 

 อยาดูหมิ่นเขาขณะที่ทานยังแข็งแรงอยู 

 14เพราะพระเจาจะไมทรงลืมความเมตตาของทานตอบิดา 

 พระองคจะทรงนับวาความเมตตานั้นเปนการใชโทษบาปของทาน 

 
15
เมื่อทานตกทุกขไดยาก พระเจาจะทรงระลึกถึงทาน 

 บาปของทานจะสลายไปดุจน้ําแข็งละลายเมื่อถูกแสงแดด 

 
16
บุตรที่ละทิ้งบิดาก็เหมือนผูกลาวดูหมิ่นพระเจา 

                                                           

 3 
a
 แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณภาษาละติน 

b
 “เหมือนรับใชเจานาย” --  บางคนแปลขอนี้โดยคาดคะเนวา “เหมือนรับใชองคพระผูเปนเจา”  

19                 

 บุตรที่ทําใหมารดาเสียใจ จะถูกองคพระผูเปนเจาสาปแชง 

การแสดงความรักตอคนยากจน(บสร 3: 30-31,4: 1-10) 

 
30
น้ํายอมดับไฟฉันใด  การใหทานยอมชดเชยบาปฉันนั้น 

 31ผูตอบแทนการกระทําของผูอื่นดวยความดีkยอมคิดถึงอนาคต 

 เมื่อเขาลม เขาก็จะพบผูคอยค้ําจุน 

4. 1
ลูกเอย อยาทาํใหคนจนขาดสิ่งจําเปนสําหรับเลี้ยงชีวิต 

 อยามองขามความตองการของผูขัดสน 

 2อยาทําใหคนหิวโหยตองโศกเศรา 

 หรือทําใหคนขดัสนตองขัดเคือง 

 3อยาทําใหผูมีใจขัดเคืองตองโกรธมากขึ้น 

 อยาใหคนที่มีความตองการตองรอคอยความชวยเหลือ 

 4อยาผลักไสผูตกทุกขไดยากที่มาขอความชวยเหลือ 

 อยาหันหนาไปจากคนยากจน 

 5อยาหันหลังใหคนที่มีความตองการ 

 อยาเปดโอกาสใหผูใดสาปแชงทาน 

 6เพราะถาเขาสาปแชงทานในยามทุกขรอน 

 พระผูสรางของเขาจะทรงฟงคาํวอนขอของเขา 

 7จงทําตนใหเปนที่รักแกชุมชน 

 จงกมศีรษะเคารพผูใหญ 

 8จงเงี่ยหูฟงคนยากจน 

 จงตอบคําทักทายของเขาอยางมีมารยาท 

 9จงชวยผูถูกกดขี่ใหพนเงื้อมมือผูขมเหง 

 อยาขลาดกลัวผูใดเมื่อทานตองตัดสิน 

 10จงเปนเสมือนบิดาสําหรับเด็กกําพรา 

 จงเปนเสมือนสามีสําหรับแมของเด็กเหลานัน้a 

                                                           
k
 “ผูตอบแทนการกระทําของผูอื่นดวยความดี” – ไมชัดวา “การกระทําของผูอื่น” เปนการกระทําดีหรือเลว  สิ่งที่

ผูเขียนตองการสอนคือ “เราตองตอนแทนการกระทํานั้น (ไมวาจะดีหรือเลว) ดวยความดีเสมอ”                20        



 แลวทานจะเปนเหมือนบุตรของพระเจาสูงสุด 

 ผูทรงรักทานยิง่กวามารดา 

มิตรภาพ(บสร 6: 5-17) 

 5ปากหวานทวีจํานวนมิตรสหาย 

 วาจาสุภาพสงเสริมอัธยาศัยไมตรี 

 6มีมิตรaมากไวเปนการดี 

 แตจงมีที่ปรึกษาเพียงคนเดียวในพันคน 

 7ถาทานตองการมีเพื่อน จงลองใจเขากอน 

 อยาดวนไวใจเขา 

 8บางคนเปนเพื่อนเมื่อไดประโยชน 

 แตเมื่อทานลําบาก เขาก็หายหนาไป 

 9มิตรบางคนกลายเปนศัตรู 

 และนําการวิวาทกับทานไปโพนทะนาใหทานตองอับอาย 

 10บางคนเปนเพื่อนกิน 

 แตเมื่อทานลําบาก เขาก็หายหนาไป 

 11เมื่อทุกอยางราบรื่น เขาก็เปนเพื่อนคูใจ 

 ทําตนเปนนาย บังอาจสั่งผูรับใชของทานb 

 12แตเมื่อทานตกอับ เขาก็จะลุกขึ้นมาเปนศัตรูกับทาน 

 คอยหลีกเลี่ยงไมพบหนาทาน 

 13จงอยูหางจากศัตรูของทาน 

 และจงคอยระวงัมิตรสหายของทาน 

 14มิตรสหายซื่อสัตยเปนที่ปกปองแข็งแรง 

                                                                                                                                                   

4 
a
 “แมของเด็กเหลานั้น” – บางคนแปลวา “แมมาย” ตามตนฉบับภาษาฮีบรู พันธสัญญาเดิมกลาวบอยๆถึงการ

ชวยเหลือ “แมมายและลูกกําพรา” ดู ฉธบ 10:18; 14:29; 24:19; ฯลฯ; สดด 68:5; 146:9; อสค 22:7. 

6 
a
 “มิตร” – แปลตามตัวอักษรวา “ผูที่มีสันติกับทาน” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ผูที่ทานทักทาย” 

b
 “กลาสั่งผูรับใชของทาน” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เมื่อทานลําบาก เขาก็จะละทิ้งทาน”     
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 ใครพบมิตรเชนนี้ก็เหมอืนไดพบสมบัติ 

 
15
มิตรสหายซื่อสัตยหาคามิได 

 ไมมีมาตรใดวัดคาของเขาได 

 16มิตรสหายซื่อสัตยเปนเสมือนยาอายุวัฒนะ 

 ผูยําเกรงองคพระผูเปนเจาเทานั้นจะพบเขาได 

 17ผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมรักษามิตรภาพอยางมั่นคง 

 เขาเปนเชนใด มิตรสหายของเขาก็เปนเชนนัน้c 

การปฏิบัติตนตอมิตรสหายและครอบครัว(บสร 7: 18-28) 

 
18
อยานําเพื่อนไปแลกกับเงิน 

 อยานําพี่นองแทๆไปแลกกับทองคําจากเมืองโอฟร 

 
19
อยาเสียโอกาสที่จะมีภรรยาดีและเฉลียวฉลาด

c
 

 เพราะความมีเสนหของนางมีคามากกวาทองคํา 

 20อยาทํารายผูรับใชที่ทํางานอยางซื่อสัตย 

 และลูกจางที่รับใชทานเต็มกําลัง 

 21จงรักผูรับใชของทานสุดจิตสุดใจd 

 อยารังเกียจที่จะใหอิสระแกเขา 

 22ถาทานมีสัตวเลี้ยง จงเลี้ยงดูใหดี 

 ถาสัตวเหลานี้มีประโยชน กจ็งเก็บไว 

 23ถาทานมีบุตร ก็จงอบรมสั่งสอนเขาใหดี 

 จงสอนใหเขาออนนอมเชื่อฟงeตั้งแตวัยเยาว 

 24ถาทานมีบุตรหญงิ จงดูแลรางกายของเขา 

                                                           
c
 ประโยคนี้คงจะหมายความวา “เพื่อนเปนที่รักเหมือนกับตนเอง” – ยังอาจมีความหมายไดอีกวา “เพื่อนจะเปน

เหมือนตนเอง คือยําเกรงพระเจา” -- ความเลื่อมใสตอพระเจาเปนประกันวามิตรภาพจะถาวร 
c
 ประโยคนี้ยงัแปลไดอีกวา “อยาดูถูกภรรยาที่เฉลียวฉลาดและดี” – เทียบ ขอ 26. 

d
 “จงรัก...สุดจิตสุดใจ” – แปลตามตัวอักษรวา “จิตใจของทานจงรัก....” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “จงรักผูรับใช

อยางที่ทานรักตนเอง”                                                                                            
e
 “จงสอนใหเขาออนนอมเชื่อฟง” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “จงหาคูแตงงานใหเขา”                             22              



 แตอยาตามใจจนเขาลืมตัว 

 
25
จงจัดใหบุตรหญิงไดแตงงาน ทานก็ทํางานใหญสําเร็จแลว 

 แตจงยกเขาใหแกชายที่มีปรีชา 

 26ถาทานมีภรรยาที่ถูกใจ ก็อยาขับไลนาง 

 แตถาทานไมชอบ ก็อยาไวใจนาง 

 27จงนับถือบิดาสุดจิตสุดใจ 

 จงอยาลืมวามารดาใหกําเนิดทานดวยความเจ็บปวด 

 
28
จงระลึกวาทานทั้งสองเปนผูใหกําเนิด 

 จะมีสิ่งใดมาตอบแทนบญุคณุนี้ไดf 

มิตรแทและมิตรเทียม(บสร 12: 8-18) 

 
8
ในยามสุข ทานไมอาจรูวาผูใดเปนมิตรแท 

 แตในยามทุกข จะปรากฏชัดวาผูใดเปนศัตรู 

 9เมื่อผูหนึ่งประสบความสําเร็จ ศัตรูของเขาจะโศกเศราc 

 แตเมื่อเขามีความทุกข แมแตมิตรก็จะเหินหาง 

 10อยาไวใจศัตรูเลย 

 เพราะทองสัมฤทธิ์ขึ้นสนิมฉนัใด 

 ความชั่วของศัตรูก็จะปรากฏขึ้นฉนันั้น 

 11แมเขาจะถอมตนกมศีรษะเดินมาพบทาน 

 จงเอาใจใสระวังเขาไวใหดี 

 จงทํากับเขาเหมือนผูเช็ดกระจกเงา 

 แลวทานจะเห็นวาสนิมของเขาจะคงอยูไมนานd 

 12อยาใหเขามายืนเคียงขางทาน 

                                                           
f
 ตนฉบับภาษาฮีบรูละขอ 27-28. 
c
 “ศัตรูของเขาจะโศกเศรา” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “แมคนที่เกลียดชังเขาก็เปนมิตร” ซึ่งดูเหมือนจะเปน

ความคิดที่คลองจองกันมากกวา                                                                                  
d
 “จงทํากับเขา.....สนิมของเขาจะคงอยูไมนาน” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “จงทํากับเขาเหมือนกับคนที่เผย

ความลับ แลวเขาจะทํารายทานไมได จงระลึกถึงผลของความอิจฉา”                                           23 

 เพื่อมิใหเขาผลักทานออกและเขามาแทนที่ 

 อยาใหเขานั่งขางขวาของทาน 

 เพื่อเขาจะแยงที่นั่งของทานไมได 

 ในที่สุดทานจะรูวาขาพเจาพูดถูก 

 ถาทานไมเชื่อคําพูดของขาพเจา ทานจะตองเสียใจ 

 13ผูใดเลาจะสงสารหมองูที่ถูกงูกัด 

 หรือสงสารผูที่เขาไปใกลสัตวราย 

 
14
ในลักษณะเดียวกัน ไมมีผูใดสงสารผูที่คบคนบาป 

 และรวมทําบาปกับเขา 

 
15
เขาจะอยูกับทานชั่วระยะหนึ่ง 

 เมื่อทานพลาดพลั้ง เขาก็จะไมอยูอีกตอไป 

 
16
ศัตรูปากหวาน 

 แตใจของเขาคิดจะโยนทานลงในค ู

 ศัตรูบีบน้ําตาได 

 แตเมื่อมีโอกาส เขาจะดูดเลือดของทานไมมีวันอิ่ม 

 17ถาทานประสบเหตุราย เขาจะมาพบทานเปนคนแรก 

 เขาจะแสรงทําเหมือนจะชวยทาน แตแลวเขาก็จะขัดขาทานใหลม 

 18เขาจะสั่นศีรษะและตบมือเยาะเยยทานe 

 เขาจะพูดนินทาทานหลายเรื่อง เผยโฉมหนาที่แทจริงของเขา 

จงคบกับคนชั้นเดียวกัน(บสร 13: 1-26) 

13.  1ผูใดจับยางมะตอย มือก็จะเปอน 

 ผูใดคบกับคนเยอหยิ่งก็จะเปนเหมือนกับเขา 

 2อยาแบกของหนักเกินกําลัง 

 อยาคบกับคนที่แข็งแรงและร่าํรวยกวาทาน 

                                                           
e
 การสั่นศีรษะเปนอาการแสดงการเยาะเยยใน โยบ 16:4; สดด 22:7; 109:25; ดู มธ 27:39 – สวน “การตบ

มือ” ดู พคค 2:15; อสค 15:6; นฮม 3:19.      
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 ทําไมทานจึงนําหมอดินไปวางใกลหมอเหล็ก 

 เมื่อกระทบกัน หมอดินก็จะแตก
a
 

 
3
คนร่ํารวยไปแกลงเขาแลวยังตอวาผูอื่น 

 คนยากจนถูกกลั่นแกลง แลวยังตองไปขอโทษ 

 4ถาทานเปนประโยชนตอคนร่ํารวย เขาจะเอาเปรียบทาน 

 ถาทานขัดสน เขาจะละทิ้งทาน 

 5ถาทานมี เขาจะมาอยูกับทาน 

 จะปอกลอกทานโดยไมละอายใจ 

 เขาจะยิ้มกับทาน จะใหความหวังแกทาน 

 จะพูดดีกับทาน ถามทานวา “คุณตองการอะไร” 

 6ถาเขาตองการทาน เขาจะหลอกลวงทาน 

 
7
เขาจะจัดงานเลี้ยงทําใหทานตองอับอาย 

 เขาจะทําเชนนี้สองสามครั้งจนทานหมดตัว 

 แลวเขาจะหัวเราะเยาะทาน 

 เมื่อเห็นทาน เขาก็จะหลีกเลี่ยงทาน 

 สั่นศีรษะดูหมิ่นทาน 

 8จงระวังอยาใหเขาหลอกลวงทาน 

 อยาใหเขาดูถูกทานเพราะความโงเขลาของทานb 

 9เมื่อผูมีอํานาจเชิญทาน อยารีบดวนรับเชิญ 

 แลวเขาจะรบเราเชิญทานอีก 

 10อยาเสนอหนา เพราะทานจะถูกปฏิเสธ 

 แตอยาหางเหนิเกินไป เพราะเขาจะลืมทาน
c
 

                                                           

13 
a
 การเปรียบเทียบเชนนี้ยังพบไดในนิทานอีสปดวย 

b
 “เพราะความโงเขลาของทาน” – แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาละตินและภาษาซีเรียค – ตนฉบับภาษากรี

กวา “เพื่อความเพลิดเพลินของทาน” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “จงระวังอยาทะเยอทะยาน อยาทําตนเปนคนโง” 

                                                                                                                                     25 

 
11
อยายกตนเทาเทียมกับเขา 

 อยาเชื่อคําพูดมากของเขา 

 เพราะเขาพูดมากก็เพื่อลองใจทาน 

 แมเมื่อเขายิ้ม เขาก็ยังทดสอบทาน 

 12ผูไมเก็บความลับที่ไดฟงมาเปนคนใจราย 

 เขาไมละเวนที่จะทํารายและลามโซทาน 

 13จงเอาใจใสระวังเขาใหดี 

 ทานกําลังเดินไปสูความพินาศที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา
d (14) 

 15
สรรพสัตวลวนรักสัตวชนิดเดียวกัน 

 มนุษยทั้งหลายก็ยอมรักผูอยูในฐานะเดียวกันดวย 

 16สัตวทุกชนิดสมสูกับสัตวชนิดเดียวกัน 

 มนุษยก็สมาคมกับผูที่เหมือนกับตน 

 17สุนัขปาจะอยูรวมกับลูกแกะไดหรือ 

 คนบาปจะอยูรวมกับผูยําเกรงพระเจาไมไดเชนเดียวกัน 

 18หมาในกับหมาบานจะอยูดวยกันอยางสันติไดหรือ 

 เศรษฐีกับคนยากจนจะอยูดวยกันอยางสันติไดหรือe 

 19ลาปาเปนเหยื่อของสิงโตฉนัใด 

                                                                                                                                                   
c
 คําแนะนําเชนนี้เปนตัวอยางชัดเจนวาบุตรสิราเดินสายกลางและพูดประชดประชัน – พระวาจาของพระเยซูเจา

ใน ลก 14:8-10 แมดูเหมือนจะมีความหมายใกลเคียงกัน แตหมายความอีกอยางหนึ่งและตองการสอนคนละ

เรื่อง คือใหเปนคนถอมตน 
d
 สําเนาโบราณภาษากรีก GK 248 เสริมขอ 14 วา “14เมื่อทานไดยินเรื่องเหลานี้ขณะที่กําลังนอน

หลับ ก็จงตื่นขึ้น จงรักองคพระผูเปนเจาตลอดชีวิตและอธิษฐานวอนขอพระองคให

ประทานความรอดพนแกทาน”                                                                                          
e
 บุตรสิรามีความเห็นวาการที่มนุษยตองคบคากับบุคคลที่มีฐานะเดียวกันเปนการขยายกฎธรรมชาติ ใหมีการ

ประสานกลมกลืนกัน จึงสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา  บุตรสิราไมประณามวาความร่ํารวยเปนสิ่งชั่วราย

เสียทั้งหมด (ดูขอ 24) แตตองการปองกันมิใหคนยากจนคิดผิดไปวาการคบกับคนร่ํารวยเปนการดี แลวจะถูกคน

ร่ํารวยเอาเปรียบได 

26 



 คนยากจนก็เปนเสมือนอาหารของเศรษฐฉีนันั้น 

 
20
สภาพต่ําตอยเปนที่นารังเกยีจสําหรับคนเยอหยิ่งฉนัใด 

 คนยากจนก็เปนที่นารังเกียจสําหรับเศรษฐีฉันนัน้ 

 21ถาเศรษฐีคนหนึ่งกําลังจะลม มิตรสหายก็มาชวยพยุงเขาไว 

 ถาคนยากจนลมลง แมแตมิตรสหายก็ยังผลกัเขาซ้ําอีกf 

 22ถาเศรษฐีคนหนึ่งลมลง คนจํานวนมากก็มาชวยเหลือเขา 

 แมเขาพูดอยางโงเขลา ใครๆก็ชมเชย 

 ถาคนต่ําตอยลมลง ใครๆก็ตําหนิเขา 

 ถึงเขาจะพูดมีเหตุผล ก็ไมมีใครสนใจ 

 
23
เมื่อเศรษฐีพูด ทุกคนยอมเงียบ 

 และยกยองคําพูดของเขาจนถึงฟา 

 แตถาคนยากจนพูด ใครๆก็ถามวา “คนนี้เปนใครกัน” 

 ถาเขาสะดุด ใครๆก็ยิ่งชวยผลักเขาใหลมลง 

 24ความร่ํารวยยอมดีเมื่อไมมีบาป 

 ความยากจนยอมชั่วรายตามความคิดของผูไมยําเกรงพระเจาg 

 25ใจมนุษยยอมปรากฏบนใบหนา 

 ทั้งเมื่อคิดดี หรือคิดชั่วราย 

 26ใบหนาแจมใสสะทอนใจเปนสุข 

 แตการคิดคนสุภาษิตเปนงานหนักh 

 

 

                                                           
f
 ขอความในขอนี้อาจตองเขาใจเปนภาษาเปรียบเทียบ “การสะดุดลม” อาจมีความหมายวา “พูดโงๆ” เพราะ

บริบทเปนเรื่องการพูดจา (เทียบ 14:1) 
g
 “ตามความคิดของผูไมยําเกรงพระเจา” – แปลตามตัวอักษรวา “ความยากจนเปนความชั่วรายในปากของผูไมยํา

เกรงพระเจา” – ความร่ํารวยไมใชสิ่งเลวรายในตัวเอง แตก็มีอันตราย                                                             
h
 ไมชัดวาขอความ 2 บรรทัดนี้มีความเกี่ยวของกันอยางไร เพราะตนฉบับทั้งภาษากรีกและภาษาฮีบรูไมชัด. 

27 

มิตรภาพ(บสร 22: 19-26) 

 
19
จิ้มตายอมทําใหน้ําตาไหล 

 จิ้มใจยอมทําใหความรูสึกปรากฏ 

 20ใชหินขวางนกยอมทําใหนกบินหนไีป 

 กลาวรายตอมิตรยอมทําลายมิตรภาพ 

 21ถาทานชักดาบตอสูกับมิตร  

อยาเพิ่งหมดหวัง เพราะยังอาจกลับมาคืนดีกันได 
22ถาทานตําหนิเพื่อนตอหนา 

ก็อยากลัว ยังมีทางคืนดีกันได 

แตถาทานกลาวราย ดูหมิ่น เผยความลับ และทํารายลับหลัง 

เพื่อนทุกคนของทานก็จะหนไีป 
23จงทําใหเพื่อนบานไวใจทานในยามที่เขายากจน 

เพื่อวาเมื่อเขาร่ํารวยขึ้น ทานจะไดรวมสุขกับเขา 

จงซื่อสัตยตอเขาในยามที่เขาเดือดรอน 

เพื่อวาเมื่อเขารับมรดก ทานจะไดรับสวนแบงมรดกนั้นดวย 
24กอนมีไฟยอมมีไอและควันออกมาจากเตาฉันใด 

กอนจะมีการนองเลือดก็ยอมมีการกลาวรายตอกันฉันนั้น 
25ขาพเจาจะไมอับอายที่จะปกปองเพื่อน 

ขาพเจาจะไมหลบหนาเขา 
26แตถาเหตุรายเกิดขึ้นแกขาพเจาเพราะเขา 

ทุกคนที่รูเรื่องก็จะอยูหางจากเขา 

 

 บทที่ 2.4 คําแนะนําทัว่ไป 

การรูจักบังคบัตน(บสร 18: 30-19: 3) 

 
30อยาปลอยตนตามตัณหา 

 จงควบคุมความปรารถนาของทาน 

 31ถาทานทําตามตัณหาของทาน 

28 



 ทานก็จะเปนเปาใหศัตรูเยยหยัน 

 
32
อยาใชจายฟุมเฟอยเพื่อแสวงหาความสุข 

 เพราะคาใชจายจะทําใหทานยากจน
i
 

 33ถาทานไมมีเงินในกระเปา 

 อยาไปยืมเงินเพื่อเลี้ยงฉลอง จะทําใหตนยากจนลง 

19. 1คนงานขี้เมาจะไมมีวันร่ํารวย 

 คนที่ผลาญสิ่งเล็กนอยที่ตนมกี็จะคอยๆลมละลาย 

 2สุราและนารีทําใหผูมีปรีชาเสียคน 

 ผูที่ติดซองโสเภณียิ่งเสี่ยงอันตรายมากขึ้น 

 3เขาจะไดความเนาเปอยและหนอนเปนมรดก 

 การยอมเสี่ยงอันตรายจะทําใหเขาตองพินาศ
a
 

 

การอบรมเลีย้งดูบุตร(บสร 30: 1-13) 

30. 1ผูที่รักลูกตองตีเขาเสมอ 

 เพื่อจะไดยินดีเพราะเขาในที่สุด 

 2ผูรูจักอบรมลกูของตนจะไดรับประโยชนจากเขา 

 และจะภูมิใจอวดลูกไดกับคนรูจัก 

 3ผูที่อบรมลูกอยางดีจะทําใหศัตรูอิจฉา 

 แตจะมีความยินดีในหมูมิตรสหาย 

 4เมื่อพอตาย ก็เหมือนกับวายังไมตาย 

 เพราะเขาทิ้งลูกเหมือนกับตนไวเบื้องหลัง 

 5เมื่อยังมีชีวิต พอมองลูกดวยความยินดี 

 เมื่อใกลจะตาย เขาก็จะไมมีความทุกข 

 6เขาจะทิ้งผูแกแคนaศัตรูไวเบื้องหลัง 

                                                           
i
 ขอนี้ในตนฉบับภาษาฮีบรูวา “อยาพอใจในความสุขที่ไรคา เกรงวาทานจะยากจนเปนสองเทา” 

19 
a
 .  หมายถึงความตายกอนถึงเวลาอันควร ซึ่งนับไดวาเปนการลงโทษจากพระเจา 

29 

 และทิ้งผูตอบแทนบุญคุณของมิตรสหายไวดวย 

 
7
ผูทําตามใจลูกจะตองใชผาพันแผล

b
 

 ไดยินเสียงรองทีไร ใจของเขาก็หวั่นไหว 

 8มาที่ไมหัดใหเชื่องก็จะพยศ 

 ลูกที่ถูกตามใจก็จะกลายเปนคนหัวรัน้ 

 9ถาทานเอาใจลูกมากเกินไป เขาจะทําใหทานตองมีความกลัว 

 ถาทานเลนกับเขามากเกินไป เขาจะทําใหทานตองเปนทุกข 

 
10
อยาหัวเราะเลนกับเขา แลวทานจะไมตองรวมทุกขกับเขา 

 และทานจะไมตองขบฟนดวยความทุกขใจในภายหลัง 

 
11
อยาปลอยใหลูกทําตามใจตนในวัยเยาว 

 อยามองขามความผิดของเขา 

 
12
จงจับเขาใหกมหัวตั้งแตวัยเยาว 

 จงตีสั่งสอนเขาตั้งแตเขายังเปนเด็ก 

 เขาจะไดไมกลายเปนคนดื้อไมยอมเชื่อฟง 

 แลวทําใหทานตองเปนทุกขอยางมากc 

 13จงเอาใจใสอบรมลูกอยางเครงครัดและตอเนื่อง 

 แลวทานจะไมตองเสียใจเพราะความไมรูจักละอายของเขา 

ความเที่ยงธรรมของพระเจา(บสร 35: 11-24) 

 11อยาติดสินบนพระเจา พระองคจะไมทรงรบั 

 อยาไวใจเครื่องบูชาที่ไมชอบธรรม 

                                                                                                                                                   

30 
a
 “ผูแกแคน” – ในวัฒนธรรมของชาวอิสราเอล หมายถึงญาติสนิทซึ่งมีสิทธิจะไถที่ดินที่เปนมรดกของตระกูล

คืนมา หรือแกแคนแทนชีวิตของญาติที่ถูกฆา (ดู นรธ 2:20 เชิงอรรถ g; 4:4) แตยังหมายถึงผูที่ปองกันผูถูก
เบียดเบียนดวย 
b
 “ใชผาพันแผล” – ไมชัดวา “บาดแผล” ที่กลาวนี้หมายถึงบาดแผลที่ลูกจะตองรับเพราะดําเนินชีวิตเหลวแหลก 

หรือหมายถึงบาดแผลของพอที่ไดรับจากลูกเนรคุณ                                                                         
c
 ตนฉบับภาษากรีกละขอ 11ข – 12ก และขอ 12ง.  แตขอความเหลานี้พบไดในสําเนาโบราณภาษากรีก Gk 

248, ในตนฉบับภาษาฮีบรู และสํานวนแปลโบราณภาษาละติน 

30 



 
12
เพราะองคพระผูเปนเจาทรงเปนผูพิพากษา 

 พระองคไมทรงเลือกที่รักมักที่ชัง 

 
13
พระองคไมทรงลําเอียงทําใหผูยากจนตองไดรับความเสียหาย 

 แตทรงฟงคําวอนขอของผูถูกขมเหง 

 14พระองคไมทรงเมินเฉยตอคาํวอนขอของลกูกําพรา 

 และไมทรงเมินเฉยเมื่อหญิงมายระบายความทุกขแดพระองค 

 15น้ําตาของหญิงมายไหลลงอาบหนา 

 เมื่อนางสงเสียงร่ํารองฟองผูทําใหนางมีความทุกขมิใชหรอื 

 16ผูใดเต็มใจรับใชพระเจาdยอมเปนที่ยอมรับของพระองค 

 คําวอนขอของเขาจะขึ้นไปถึงเมฆ 

 17คําอธิษฐานของผูต่ําตอยทะลุเมฆeขึ้นไป 

 และจะไมหยุดจนกวาเขาจะไดรับความบรรเทา
f
 

 18จะไมหยุดจนกวาพระผูสูงสุดจะเสด็จมาเยี่ยม 

 และตัดสินประกาศความบริสุทธิ์ของผูชอบธรรม 

 19องคพระผูเปนเจาจะไมทรงชักชา 

 พระองคจะไมทรงเพียรทนตอคนเหลานี ้

 20แตจะทรงทําลายอํานาจของผูไรเมตตา 

 และจะทรงลงโทษนานาชาติ 

 21จนกวาพระองคจะทรงทําลายลางบรรดาผูหยิ่งยโสทั้งหลาย 

 และทรงหักคทาของคนอธรรม 

 22จนกวาจะทรงตอบสนองมนษุยตามกิจการของแตละคน 

 และทรงตัดสินงานของมนุษยตามเจตนาของเขา 

                                                           
d
 “ผูใดเต็มใจรับใชพระเจา” – แปลตามตัวอักษรวา “ผูบําบัดรักษาในความพอใจ” ซึ่งอาจมายถึงความพอใจของ

ตน ของเพื่อนมนุษย หรือของพระเจา ก็ได 
e
 “ทะลุเมฆ” หมายความวา “ขึ้นไปถึงที่ประทับของพระเจา” (ดู สดด 68:34; 104:3). 

f
 “จนกวาเขาจะไดรับความบรรเทา” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “จนกวาจะไดพักผอน”     

31                       

 23
จนกวาจะประทานความยุติธรรมแกประชากรของพระองค 

 และโปรดใหเขายินดีเพราะพระเมตตา 
 24

พระเมตตาเปนที่นายินดีในยามทุกขยาก 

 เหมือนเมฆฝนในเวลาที่มีความแหงแลง 

ที่ปรึกษา(บสร 37: 7-15) 

 7ที่ปรึกษายอมใหคําแนะนํา 

 แตมีบางคนใหคําแนะนําเพื่อประโยชนของตน 

 8จงระวังผูที่อยากใหคําแนะนาํแกทาน 

 จงถามดูเสียกอนวาเขาตองการอะไร 

 เกรงวาเขาจะแนะนําทานเพื่อจะไดผลประโยชน 

 แลวปลอยทานใหเผชิญชะตากรรมของทานเอง
d
 

 9เขาอาจบอกวา “ทานเดินทางถูกแลว” 

 แตแลวก็จะยืนอยูหางๆเพื่อดูวาอะไรจะเกิดขึ้นกับทาน 

 10อยาปรึกษาคนที่มองทานในแงราย 

 จงซอนแผนการของทานจากคนที่อิจฉาทาน 

 11อยาปรึกษาหญิงถึงคูแขงของนางe 

 อยาปรึกษาคนขลาดถึงเรื่องสงคราม 

 อยาปรึกษาพอคาเรื่องการคาขาย 

 อยาปรึกษาผูซื้อเรื่องราคา 

 อยาปรึกษาคนอิจฉาเรื่องการรูคุณ 

 อยาปรึกษาคนใจรายเรื่องความเมตตา 

 อยาปรึกษาคนเกียจครานเรื่องการงานใดๆ 

 อยาปรึกษาลูกจางชั่วคราวเรื่องผลเก็บเกี่ยวตลอดป 

                                                           
d
 “แลวปลอยทานใหเผชิญกับชะตากรรมของทานเอง” – แปลโดยคาดคะเน ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ทําไมสิ่งนี้จึง

เกิดขึ้น” 
e
 ขอ 11 นี้ขยายความขอ 7-8 โดยใหตัวอยางของผูที่ใหคําปรึกษาเพื่อจะไดผลประโยชนของตนเอง    
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 อยาปรึกษาผูรับใชเกียจครานถึงงานใหญโต 

 อยาพึ่งคนเหลานี้เพื่อจะไดคําปรึกษาใดๆ 

 
12
แตจงคบคากับผูยําเกรงพระเจา

f
 

 ซึ่งทานรูวาเปนผูปฏิบัติตามบทบัญญัติ 

 และมีจิตใจเหมือนใจของทาน 

 ถาทานพลาดพลั้ง เขาก็จะเห็นใจทาน 

 13แลวทานจงยึดมั่นคําแนะนําจากใจของทาน 

 เพราะไมมีผูใดนาวางใจมากกวาคําแนะนํานั้น 

 14บางครั้งมโนธรรมของมนุษยเตือนเขา 

 ดีกวายามเจ็ดคนที่เฝาอยูบนหอคอย 

 15แตเหนือทุกสิ่งเหลานี้ จงอธิษฐานภาวนาตอพระผูสูงสุด 

 เพื่อทานจะดําเนินชีวิตในหนทางแหงความจริง 

 

ความนอยใจ(บสร 27: 30-28: 7) 

 
30
ความเคียดแคนและความโกรธเปนสิ่งนารงัเกียจ 

 แตคนบาปกลับยึดไวแนน 

28. 
1
ผูใดแกแคนกจ็ะถูกองคพระผูเปนเจาทรงแกแคน 

 พระองคจะทรงจดบัญชีบาปไวอยางเครงครดั 

 
2
จงใหอภัยเพื่อนบานที่ทําผิดตอทาน 

 แลวบาปของทานจะไดรับการอภัย เมื่อทานอธิษฐานภาวนา 

 
3
ถาผูใดสุมความโกรธตอผูอื่นไว 

 เขาจะขอใหองคพระผูเปนเจาทรงรักษาเขาใหหายไดอยางไร 

 
4
ถาเขาไมมีเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยดวยกัน 

 เขาจะกลาอธิษฐานภาวนาขออภัยบาปของตนไดอยางไร 

                                                           
f
 “ผูยําเกรงพระเจา” – เทียบ สภษ 1:7 เชิงอรรถ a – สําหรับบุตรสิรา ความยําเกรงพระเจาเปนปรีชาญาณที่

เหนือกวาปรีชาญาณตามประสาโลก                               
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5
เขาเปนเพียงมนุษยที่ออนแอ แลวยังอาฆาตมาดราย 

 ผูใดเลาจะอภัยบาปแกเขาได 

 
6
จงระลึกถึงบั้นปลายของทาน แลวเลิกเกลียดชังเถิด 

 จงระลึกถึงความเนาเปอยและความตาย แลวทานจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอยาง

 ซื่อสัตย 

 7จงระลึกถึงบทบัญญัติและอยาเคียดแคนเพือ่นบาน 

 จงระลึกถึงพนัธสัญญาของพระผูสูงสุด แลวมองขามการลวงเกินที่ทานไดรับ 

การทะเลาะววิาท(บสร 28: 8-12) 

 
8
จงหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท แลวบาปของทานจะลดนอยลง 

 เพราะคนเจาโทสะมักกอการทะเลาะวิวาท 

 
9
คนบาปจะทําใหเพื่อนตองขัดใจกัน 

 และใสรายกอใหเกิดความวุนวายในหมูผูที่อยูดวยกันอยางสันติ 
 10ไฟยอมไหมตามเชื้อเพลิงฉันใด 

 การทะเลาะวิวาทก็ยอมจะแพรไปตามความรุนแรงฉนันัน้ 

 ความโกรธของมนุษยขึ้นอยูกบักําลังของเขา 

 เขายิ่งรวยขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งเจาโทสะขึ้นเพียงนั้น 

 11การทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจุดไฟใหลุกโพลง 

 การโตเถียงอยางรุนแรงก็อาจทําเสียโลหิตได 

 12ถาทานเปาประกายไฟ ไฟจะลุกโพลงขึ้น 

 ถาทานถมน้ําลายรด ไฟก็จะดับ 

 แตทั้งสองอยางนี้ก็เกิดขึ้นจากปากของทาน 

ปากราย(บสร 28: 13-26) 

 13ทานทั้งหลายจงสาปแชงคนใสความและคนพูดตลบตะแลง 

 เพราะเขาทําใหหลายคนที่อยูดวยกันอยางสงบสุขตองพินาศ 
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14
คนชอบนินทา

a
ทําใหหลายคนตองหวั่นไหว 

 ขับไลคนเหลานี้ใหเรรอนไปตามชาติตางๆ 

 คนชอบนินทาทําลายเมืองที่เขมแข็ง 

 และทําลายวงศตระกูลของผูมีอํานาจ 

 15คนชอบนินทาเคยทําใหภรรยาที่ดีตองหยากับสามี 

 ทําใหนางตองสูญเสียผลประโยชนจากงานของตน 

 16ผูฟงคําใสความนินทาจะไมมีความสงบอีก 

 จะอยูในบานอยางสันติอีกตอไปไมได 

 17ใชแสเฆี่ยนทําใหมีบาดแผล 

 แตใชลิ้นเฆี่ยนทําใหกระดูกแหลก 

 18คนจํานวนมากตายเพราะคมดาบ 

 แตยังไมเทากับคนที่พินาศเพราะคําพูด 

 19ผูที่ปลอดภัยจากคําใสความนินทายอมเปนสุข 

 เขาไมตองประสบผลรายของถอยคําเหลานัน้ 

 ไมตองแบกแอกของคําใสความนินทา 

 ไมตองถูกถอยคําเหลานั้นลามโซไว 

 20เพราะแอกของคําใสความนินทาเปนแอกเหล็ก 

 โซของคําใสความนินทาก็เปนโซทองสัมฤทธิ์ 

 21ไปอยูในแดนมรณะยังดีกวาฟงถอยคําใสความนินทา 

 เพราะถอยคําเหลานี้นําความตายที่รายกาจมาให 

 22คําใสความนินทาไมมีอํานาจเหนือผูยําเกรงพระเจา 

 ไฟของถอยคําเหลานี้จะเผาเขาไมได
b
 

 23ผูที่ละทิ้งองคพระผูเปนเจาจะตกเปนเหยื่อของคําใสความนินทา 

                                                           

28 
a
 “คนชอบนินทา” – แปลตามตัวอักษรวา “ลิ้นที่สาม” – ซึ่งอาจหมายถึงคนที่สามซึ่งเขามาแทรกแซง

ระหวางสองคนที่กาํลังทะเลาะกัน หรืออาจหมายถึงคนปากรายที่ทําใหทัง้สามคนตองรับความเสียหาย คือ (1) ผู

ใสรายเอง (2) ผูฟง และ (3) บุคคลที่ถูกกลาวถึง (ดังที่เราพบในหนังสือ Talmud).                             
b
 เราจะพบการเปรียบเทียบระหวาง “ลิ้น” กับ “ไฟ” ไดอีกใน ยก 3:5-6.                                       35                                    

 ซึ่งจะลุกเปนไฟไมมีวันดับอยูในหมูเขา 

 ถอยคําเหลานีจ้ะกระโจนเขาใสเหมือนสิงโต 

 จะฉีกเนื้อของเขาเหมือนเสือดํา 

 24ทานจงทํารั้วหนามลอมที่ดินของทาน 

 จงเก็บเงินและทองของทานไวใหปลอดภัย 

 25จงชั่งน้ําหนักคําพูดของทาน 

 จงทําประตูใสกุญแจไวที่ปากของทานดวย 

 
26
จงระวังอยาพลาดพลั้งในคําพูด 

 มิฉะนั้นทานจะตกเปนเหยื่อของผูที่คอยซุมดักทาน 

การใหยืมa(บสร 29: 1-7) 

29. 1ผูใหเพื่อนบานยืมก็แสดงความเมตตากรุณาb 

 ผูชวยเหลือผูอืน่ก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 

 2จงใหเพื่อนบานยืมเมื่อเขาขัดสน 

 จงคืนใหเพื่อนบานตามกําหนดเวลา 

 3จงรักษาคําสัญญา จงซื่อสัตยตอเขา 

 ทุกครั้งที่ทานขดัสน ทานจะพบสิ่งที่ทานตองการ 

 4หลายคนคิดวาการไดยืมเปนโชคดีc 

 แตเขาทําใหผูที่ชวยเหลือตองลําบาก 

 5กอนจะรับ เขาจูบมือผูใหยืม 

 พูดดวยความถอมตนถึงความร่ํารวยของผูใหยืม 

 แตเมื่อถึงวันทีจ่ะตองคืน เขาก็ผัดวันประกันพรุง 

                                                           

29 
a
 ธรรมบัญญัติกําหนดใหชาวอิสราเอลใหพี่นองรวมชาติยืมเงินไดโดยไมคิดดอกเบี้ย (อพย 22:24; ลนต 

25:35-37; ฉธบ 15:7-11; เทียบ สดด 37:21,26; มธ 5:42)                                                
b
 แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ตนฉบับภาษากรีกวา “ผูแสดงความเมตตากรุณาจะใหเพื่อนบาน

ยืม” 
c
 “โชคดี” – แปลตามตัวอักษรวา “เหมือนพบบางสิ่งโดยบังเอิญ” 

36 



 อางเหตุผลตางๆเพื่อแกตัววายังคืนใหไมได  

 
6
แมเขาจะคืนใหได ผูใหยืมจะไดคืนสักครึ่งหนึ่งก็ยังยาก 

 ไดเทานั้นก็นับวาโชคดีแลว 

 ถาผูยืมคืนไมได ผูใหยืมก็สูญเงินไปเปลาๆ 

 และยังจะมีศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งคนเปนของแถมd 

 ผูยืมจะดาสาปแชงเปนการตอบแทน 

 จะคืนการสบประมาทแทนความเคารพนับถอื 

 
7
หลายคนไมยอมใหยืมมิใชเพราะใจราย

e
 

 แตเพราะเกรงจะถูกโกงโดยไรเหตุผล 

 

การใหทาน(บสร 29: 8-13) 

 8จงมีใจเอื้อเฟอตอผูขัดสน 

 อยาใหเขาตองรอคอยรับทานจากทาน 

 9จงชวยเหลือคนยากจนตามที่พระเจาทรงบัญญัติไว 

 เมื่อเขามีความตองการ อยาไลเขากลับไปมือเปลา 

 10จงสละเงินเพื่อพี่นองและมิตรสหาย 

 อยาเอาเงินซุกซอนไวใตกอนหินใหเปนสนิมเสียไปโดยเปลาประโยชน 

 11จงใชทรัพยสมบัติของทานตามที่พระผูสูงสุดทรงบัญชา 

 ทานจะไดประโยชนมากกวามีทองคํา 

 12จงสะสมการใหทานของทานไวเหมือนเก็บพืชผลไวในยุงฉาง 

 ทานเหลานี้จะชวยทานใหพนจากเหตุรายทั้งปวง 

 13ทานเหลานี้จะปองกันทานจากศัตรู 

 ดีกวาโลแข็งแกรงและหอกหนัก 

                                                           
d
 “เปนของแถม” – แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีกหลายฉบับ และตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและ

ภาษาละติน – ตัวบทภาษากรีกที่ใชกัน (Textus receptus) วา “โดยไมมีเหตุผล”                           
e
 “มิใชเพราะใจราย” – แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีกหลายฉบับ และตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและ

ภาษาละติน – ตัวบทภาษากรีกทื่ใชกัน (Textus receptus) วา “เพราะความชั่วราย(ของผูยืม)”             37       

ความรูจักประมาณ(บสร 37: 27-31) 

 
27
ลูกเอย จงบังคับตนตลอดชีวิต 

 จงดูวาสิ่งใดทํารายทาน จงหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น 

 28เพราะทุกสิ่งไมเหมาะกับทุกคน 

 และไมใชทุกคนชอบสิ่งเดียวกัน 

 29อยาตะกละอาหารอรอยทุกอยาง 

 อยากินเพียงเพื่อความอรอยเทานั้น 

 30เพราะกินมากเกินไปเปนภัยแกสุขภาพ 

 การกินไมรูจักอิ่มทําใหปวดทอง 

 31หลายคนตายเพราะกินมากเกินไป 

 สวนผูที่รูจักบังคับตนจะมีอายุยืนยาว 

 

 

 
 

 

 

 

38 
 

 

 



 

บทที่ 3 

จดหมาย ของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ถึงบรรดาสตรี 
 

ขาพเจาขอกลาวสวัสดีสตรีทั่วทั้งโลก  ดวยน้ําใสใจจริงอยางยิ่ง 

 1. ขาพเจาเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงทานแตละคน  เพื่อแสดงสมานฉันทและความ

ขอบคุณ  ในวาระการประชุมสตรีระดับโลกครั้งที่ 4  ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงปกกิ่ง  ในเดือน

กันยายนที่จะถึงนี้ 

 กอนอื่น  ขาพเจาขอแสดงความชื่นชมตอองคการสหประชาชาติอยางลึกซึ้งที่ได

สนับสนุนการประชุมอันสําคัญยิ่งยวดนี้  พระศาสนจักรเอง  ก็ปรารถนาที่จะมีสวนเชิดชู

ศักดิ์ศรี  บทบาท  และสิทธิสตรี  ไมเฉพาะแตเพียงการที่ผูแทนทางการของสันตะสํานัก  

จะเขารวมการประชุมดังกลาวในกรุงปกกิ่งเทานั้น  แตพระศาสนจักรยังตองการที่จะกลาว

โดยตรงกับหัวใจและปญญาของสตรีแตละทานดวย  เมื่อไมนานมานี้  นางเกอทรูด  มอง

เจลลา  เลขาธิการของการประชุมครั้งนี้  ไดเขาเยี่ยมขาพเจา  เพื่อหารือเกี่ยวกับการ

ประชุมที่กรุงปกกิ่ง  ในการนี้  ขาพเจาไดมอบสารใหแกเธอฉบับหนึ่ง  ซึ่งกลาวถึงคําสอน

พื้นฐานบางประการของพระศาสนจักรที่เกี่ยวของกับประเด็นสตรี  นอกจากสารฉบับนี้จะ

รางขึ้นในสถานการณเฉพาะแลว  ยังไดกลาวถึงภาพกวางๆ  ของสถานการณและปญหา

ของสตรีโดยทั่วไป  ทั้งนี้  เพื่อพยายามสงเสริมฐานะสตรีในพระศาสนจักรในทุกประเทศ  

เพื่อแจกจายสารฉบับนี้ออกไปใหกวางที่สุดเทาที่จะทําได 

 บัดนี้  ขาพเจาขอกลาวโดยตรงกับสตรีทุกทาน  ตามประเด็นที่ขาพเจาไดกลาวถึง

ในสารฉบับดังกลาว  ทั้งนี้  ก็เพื่อรวมกันไตรตรองปญหา  และความหมายของการเปน

สตรีในยุคสมัยของเรา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ขาพเจาปรารถนาที่จะพิจารณาประเด็นสําคัญ

ในเรื่องศักดิ์ศรี  และสิทธิของสตรี  ตามแสงสวางจากพระวาจาของพระเจา 

 “ภารเสวนา” นี้ จําตองเริ่มตนดวยคําขอบคุณโดยแท  พระศาสนจักร  “ปรารถนา

ที่จะขอบคุณพระตรีเอกภาพผูศักดิ์สิทธิ์สูงสุด สําหรับ  ธรรมล้ําลึกของสตรี  และ สตรีทุก

ทาน  สําหรับทุกสิ่งที่เปนองคประกอบของเกณฑอันนิรันดรแหงศักดิ์ศรีสตรี  สําหรับ  

กิจการอันยิ่งใหญของพระเจา  ซึ่งตลอดประวัติศาสตรของมนุษยชาติ  ไดสําเร็จลุลวงไปใน

สตรี  โดยทางสตรี” (ขอ 31)       
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 2. คําขอบพระคุณพระเจา  สําหรับแผนการอันล้ําลึกของพระองค  ที่เกี่ยวของกับ

พระกระแสเรียก  และภารกิจของสตรีในโลกนี้  ในเวลาเดียวกัน  ก็ยังเปนคําขอบคุณอัน

เปนรูปธรรมโดยตรงตอสตรีทุกคน  และแตละคน  สําหรับทุกสิ่งที่เธอไดกระทําในชีวิตของ

มนุษยชาติ 

 ขอบคุณ  สตรีผูเปนแม  เธอไดใหที่พักพิงแกมนุษยในตัวเธอ  ดวยประสบการณ

พิเศษที่เปยมทั้งความชื่นชมยินดี  และความเจ็บปวด  ประสบการณนี้  ทําใหเธอเห็น

รอยยิ้มของพระเจา  ที่มีตอทารกแรกเกิด  พระองคทรงเปนผูชี้นําทารกของเธอในกาว

แรกๆ  ของชีวิต  ผูทรงชวยใหทารกเจริญเติบโต  และผูทรงเปนหลักสําหรับเด็กที่เริ่มตน

เดินบนเสนทางชีวิตของตน 

 ขอบคุณ  สตรีผูเปนภรรยา  เธอตัดสินใจโดยที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงได  เพื่อนํา

อนาคตของเธอไปผูกพันธกับอนาคตของสามี  ดวยความสัมพันธของการใหแกกันและกัน

ทั้งนี้เพื่อรับใชความรักและชีวิต 

 ขอบคุณ  สตรีผูเปนลูกสาว  และนองสาว  เธอไดนําเอาประสาทสัมผัสอันอุดม  

ไหวพริบพิเศษ  ความใจกวาง  และความซื่อสัตยของเธอมาสูหัวใจของครอบครัวและสังคม

ทั้งมวล 

 ขอบคุณ สตรีผูทํางาน  เธออยูและทํางานในทุกดานแหงชีวิต  ไมวาจะเปนทาง

สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ศิลปะ  และการเมือง  ดวยเหตุนี้  เธอจึงมีบทบาท 

สําคัญยิ่งตอการเจริญเติบโตของวัฒนธรรม  ซึ่งประสานเหตุผลและความรูสึกเขาดวยกันมี

บทบาทตอรูปแบบชีวิตที่เปดกวางตอความรูสึกแหง  “ธรรมล้ําลึก”  และมีบทบาทตอการ

วางโครงสรางทางเศรษฐกิจ  และการเมืองที่เหมาะสมมากยิ่งๆ ขึ้นตอมนุษยชาติ 

 ขอบคุณ  สตรีผูปฏิญาณตนเปนนักบวช  โดยการติดตามแบบอยางของยอดสตรี  

คือ พระมารดาของพระเยชูเจา  ผูทรงเปนพระวจนาถตที่รับเอากาย  เธอเปดตัวเองดวย

ความนบนอบ  และความสัตยซื่อตอพระพรแหงความรักของพระเจา  เธอชวยพระศาสน

จักรและมนุษยชาติทั้งมวล  ใหรูจักความสัมพันธแบบ  “คูครอง”  กับพระเจาอันเปน

ความสัมพันธที่พระองคปรารถนาจะมีกับสิ่งสรางของพระองค 

 ขอบคุณ  สตรีทุกทาน  เนื่องเพราะทานเปนสตรี  ความคิดความอาน  อันเปน

สวนหนึ่งของความเปนสตรีของทานนั้น  ไดทําใหความเขาใจถึงโลกลึกซึ้งขึ้น   
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และชวยทําใหความสัมพันธของมนุษยมีความซื่อสัตย และมีความจริงแทมากขึ้น 

 3. แนนอน  ขาพเจาทราบวา  เพียงการกลาวขอบคุณเทานั้น  ไมเปนการ

เพียงพอ  ชางนาเสียดายที่เราตางก็เปนทายาทของประวัติศาสตร  ซึ่งสรางเงื่อนไขใหเรา

เปนอยางมาก  ในทุกเวลาและสถานที่  เงื่อนไขเหลานี้  เปนอุปสรรคตอความกาวหนาของ

สตรี  ศักดิ์ศรีของสตรีมักจะไมคอยไดรับความสนใจ  และสิทธิพิเศษของพวกเธอก็มักจะ

ถูกเขาใจไปในทางที่ไมถูกตอง บอยๆ  พวกเธอถูกผลักไสใหออกไปอยูที่ชายขอบของ

สังคม  และแมกระทั่งถึงขนาดถูกลดคาใหเปนเพียงทาสผูรับใชเทานั้น  สภาพเชนนี้กีดกัน

สตรีมิใหเปนตัวของตัวเองอยางแทจริง  อันมีผลทําใหคุณคาทางจิตใจของมนุษยชาติดอย

ลงไปดวย  แนนอน  ไมใชเรื่องงายๆ  ที่จะโทษเงื่อนไขนี้  ทั้งนี้เพราะตลอดหลายๆ

ศตวรรษที่ผานมา  มีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมตางๆ  มากมายที่หลอหลอมวิธีคิด  และ

พฤติกรรมของพระศาสนจักรจํานวนไมนอย  อาจจะตองถูกกลาวโทษอยางตรงไปตรงมา  

โดยเฉพาะตามแงมุมทางประวัติศาสตร  ซึ่งขาพเจาเองก็รูสึกเสียใจ  ขอใหความสํานึก

เสียใจนี้  นําไปสูการฟนฟูการอุทิศตนของพระศาสนจักรทั้งมวลดวยความสัตยซื่อตอคติ

ภาพของพระวรสาร  เมื่อกลาวถึงการปลดปลอยสตรีใหเปนอิสระจากการเอารัดเอาเปรียบ  

และการครอบงําในทุกรูปแบบ  พระวรสารมีขาวดีที่เหมาะสมอยูเสมอซึ่งกลาวถึงทัศนคติ

ของพระเยซูคริสตเอง  พระองคไดกาวพนบรรทัดฐานของวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้น  โดย

การตอนรับสตรีดวยความใจกวาง  ความเคารพ  การยอมรับ  และความนุมนวล  ดวย

ลักษณะนี้  พระองคทรงยกยองศักดิ์ศรี  ซึ่งเปนของสตรีอยูเสมอ  ตามแผนการของพระเจา  

และในความรักของพระองค  เมื่อเรามองดูพระคริสตในหวงสุดทายของรอบพันปที่สองนี้  

ก็เปนธรรมดาที่เราจะถามตัวเองวา  ขาวดีของพระองคนั้น  มีผูคนไดยินกันมากมาย

หรือไม  และมีการนําไปปฏิบัติอยางไร 

 ใชแลว  นี่เปนชวงเวลาสําหรับการตรวจสอบอดีตดวยความกลาหาญเพื่อดูวา

ตลอดประวัติศาสตรอันยาวนานของมนุษยชาติ  ใครจะตองเปนผูรับผิดชอบ  สตรีมีสวนใน

ประวัติศาสตรนี้เทาๆ  กับฝายชาย  และเราพบวา  บอยๆ  การมีสวนสรางประวัติศาสตร

นั้น  พวกเธออยูภายใตเงื่อนไขที่ยากลําบากมากกวา  ขาพเจารําลึกถึงสตรีที่รักวัฒนธรรม

และศิลปะ  และอุทิศตนใหกิจการเหลานี้  แมพวกเธอจะพบความจริงวาบอยๆ  พวกเธอ

ตองตกเปนรองตั้งแตตน  ถูกกีดกันมิใหมีโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน   
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ถูกประเมินคาต่ํา  ถูกละเลยและคุณูปการทางสติปญญาของพวกเธอก็ไมไดรับความ

เชื่อถือ  นาเศราใจยิ่งนัก  ความสําเร็จของสตรีเพียงสวนเสี้ยวเทานั้น  ที่ไดรับการบันทึก

เอาไวในประวัติศาสตร  แตแมวากาลเวลาจะทําใหเอกสารหลักฐานความสําเร็จของสตรี

ชํารุดสูญหายไปก็ตามเราก็ยังสามารถสัมผัสอิทธิพลดานดีของความสําเร็จตางๆเหลานั้น

ได  เพราะอิทธิพลเหลานี้เปนพลังที่หลอหลอมชีวิตของชนรุนหลังๆ จนถึงรุนของเรา

มนุษยชาติเปนหนี้ตอ “บทบาท”  อันยิ่งใหญของสตรีนี้  ซึ่งเราไมสามารถทดแทนคุณได

เลย  กระนั้นก็ดี  มีสตรีสักกี่คน  ที่สังคมเห็นคุณคาในรูปลักษณทางกายภาพ  มากกวา

ทักษะ  ความสามารถทางอาชีพการงาน  ความสามารถทางสติปญญา  และประสาทสัมผัส

ที่ลึกซึ้งของพวกเธอ  หรือหากจะกลาวอีกนัยหนึ่ง  นั้นก็คือศักดิ์ศรีของการเปนสตรีของ

เธอนั้นเอง 

 4. เรามีคําพูดอะไรจะกลาวเกี่ยวกับอุปสรรคตางๆ  ที่ปรากฎอยูตามสวนตางๆ

ของโลก  ซึ่งยังคงกีดกันมิใหสตรีมีสวนรวมทางสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจอยางเต็มที่

หากเราเพียงแคคิดเทานั้น  เราก็จะพบวา บอยๆ ความเปนแมของพวกเธอตองไดรับโทษ

มากกวาไดรางวัล  แมวามนุษยชาติจะเปนหนี้ชีวิตตอคุณูปการนี้ก็ตาม  แนนอนยังคงมีสิ่ง

ที่จะตองทํามากมายเพื่อปองกันการกีดกันผูที่เลือกจะเปนภรรยาและแม  ในดานสิทธิสวน

บุคคล  มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองทําใหเกิดความเสมอภาคกันอยางแทจริงในทุกๆ 

ดาน  กลาวคือ  คาแรงที่เสมอภาคกันสําหรับงานประเภทเดียวกัน  การปกปองแมที่ตอง

ทํางาน  ความยุติธรรมที่จะไดเลื่อนตําแหนงในอาชีพการงาน  ความเสมอภาคของคูสมรส

ในเรื่องสิทธิครอบครัว  และการยอมรับทุกสิ่งที่เปนสวนหนึ่งของสิทธิและหนาที่ของ

พลเมืองในรัฐประชาธิปไตย 

 นี่เปนเรื่องของความยุติธรรม  และเปนเรื่องที่จําเปนดวย  สตรีจะมีบทบาทเพิ่ม

มากขึ้นในการแกไขปญหาตางๆ  ของอนาคต  เชน เวลาพักผอน  คุณภาพชีวิต การ

อพยพ  การบริการทางสังคม  การอนุญาตใหฆาดวยความเมตตา  ยาเสพติด  สาธารณสุข  

นิเวศนวิทยา  ฯลฯ  หากสตรีมีบทบาทมากขึ้นในสังคม  ก็จะเปนเครื่องพิสูจนวา  เธอมี

ประโยชนมากสําหรับเรื่องตางๆ  เหลานี้  ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมของพวกเธอ  จะชวย

แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงในสังคมที่มีการจัดระบบตามเกณฑของประสิทธิผล  และ

ผลผลิตเพียงอยางเดียว   
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และการมีสวนรวมนี้  จะผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบไปในทิศทางที่ใหความสนใจตอ

กระบวนการที่สงเสริมความเปนมนุษย  ซึ่งเปนเครื่องหมายถึง  ”วัฒนธรรมแหงความรัก” 

 5. ในทํานองเดียวกัน  เมื่อเรามองดูแงมุมที่เปราะบางที่สุด  ตามสถานการณของ

สตรีในโลก  เราจะไมกลาวถึงประวัติศาสตรอันยาวนาน  และเสื่อมคุณคาไดอยางไร  ทั้งนี้

โดยที่ยังไมนับประวัติศาสตร  “ที่ซอนเรน”  ของความรุนแรงทางดานเพศตอสตรี  ในขณะ

ที่เรากําลังกาวยางเขาสูรอบพันปที่สาม  เราไมอาจวางเฉย  และถอนตัวจากปรากฎการณ

นี้ได  ถึงเวลาแลวที่เราจะตองประณามความรุนแรงทางเพศ  ซึ่งสตรีตกเปนวัตถุรองรับ  

และออกกฎหมายเพื่อสามารถปกปองพวกเธอจากความรุนแรงดังกลาวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และดวยความเคารพในตัวมนุษย  เราก็ไมอาจละเลยที่จะประณาม

วัฒนธรรมที่เปนตัณหานิยมและทําเปนการคา  ที่สนับสนุนการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ

อยางเปนระบบ  ซึ่งสามารถกระทําผิดไดแมกระทั่งกับเด็กหญิงอายุนอย  โดยใชรางกาย

ของพวกเธอเพื่อแสวงหากําไร 

 ในทางตรงกันขามกับการบิดเบือนเหลานี้  เราจะตองแสดงความชื่นชมอยางสูงตอ

สตรี  ซึ่งเพราะความรักอันยิ่งใหญที่มีตอเด็กที่ไดรับการปฏิสนธิแลว  เต็มใจที่จะตั้งครรภ

ตอไป  แมวาการตั้งครรภนี้  จะเปนผลมาจากการขมขืนที่อยุติธรรมก็ตาม  ในที่นี้เรากําลัง

คํานึงถึงการขมขืนอันทารุณที่เกิดขึ้นไมเฉพาะในภาวะสงครามเทานั้น  ซึ่งก็ยังคงเกิด

ขึ้นอยูเปนปกติวิสัยในโลกของเรานี้  แตยังหมายรวมถึงการขมขืนที่เกิดขึ้นในสังคมที่มั่งคั่ง

สมบูรณ  และมีสันติแตฟอนเฟะไปดวยวัฒนธรรมที่หยอนยานไปทางตัณหานิยมซึ่งกระตุน

ใหเกิดแนวโนมพฤติกรรมของฝายชายที่กาวราว  ในกรณีเหลานี้  การหันไปพึ่งการทําแทง

ก็ยังคงเปนบาปมหันตอยูเสมอ  แตกอนที่จะกลาวโทษอะไรตอสตรี  เราจะตองถือวามัน

เปนอาชญากรรมที่จะตองโยนความผิดไปใหฝายชาย  และสิ่งแวดลอมทางสังคมโดยรวม

ดวย 

 6. การที่ขาพเจาขอบคุณสตรี  เปนการอุทธรณจากใจวา  ทุกๆคน และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งรัฐ  และองคกรนานาชาติ  จะตองพยายามสรางหลักประกันวา  เราจะตองหวน

กลับมาเคารพศักดิ์ศรี  และบทบาทของสตรีอยางเต็มเปยมอีกครั้งหนึ่ง  ในที่นี้ขาพเจาไม

อาจละเลยที่จะแสดงความชื่นชมยินดีตอสตรืที่มีน้ําใจดี   
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ผูซึ่งอุทิศตนปกปองศักดิ์ศรีความเปนสตรี  โดยการตอสูเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม  

เศรษฐกิจ  และการเมือง อันเปนการแสดงความริเริ่มอันหาญกลา  ในชวงเวลาที่สิ่งเหลานี้

ยังถูกมองวาไมเหมาะสมเปนอยางยิ่ง  อันซึ่งเปนเครื่องหมายแสดงถึงการขาดความเปน

สตรี  รวมทั้งเปนการแสดงออกของลัทธิชอบอวด  และเปนแมกระทั่งความบาปดวย 

 ในสารวันสันติสากลของปนี้  ขาพเจาตั้งขอสังเกตวา  เมื่อเรามองดูกระบวนการ

อันยิ่งใหญของการปลดปลอยสตรี  เราจะพบวา  “การเดินทางนี้  เต็มไปดวยความ

ยากลําบากและสลับซับซอนยิ่ง  และในบางครั้ง  อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นไดดวย  แตก็

เปนการเดินทางที่สรางสรรคอยางแทจริง  แมวาการเดินทางจะยังไมสิ้นสุดก็ตาม  ทั้งนี้

เพราะมีอุปสรรคตางๆ มากมาย  ซึ่งในสวนตางๆ ของโลก  ยังคงมีการกีดกันมิใหพวกเธอ

ไดรับการยอมรับ  การเคารพ และไดรับการชื่นชม ตามศักดิ์ศรีพิเศษที่พวกเธอมี” (ขอ 4) 

 การเดินทางนี้  จะตองมุงหนาตอไป  แตขาพเจาก็มั่นใจวา  ความลับที่จะทําให

เกิดความกาวหนาอยางรวดเร็ว  ในการเคารพสตรี  และศักดิ์ศรีของพวกเธออยางเต็ม

เปยมนั้น  มิใชอยูที่การประณามการกีดกัน  และความอยุติธรรมเพียงเทานั้น  ซึ่งแมวาจะ

มีความสําคัญก็ตาม  แตการเคารพนี้กอนอื่นใดตองเกิดขึ้นจากการรณรงคที่มีประสิทธิภาพ

และเฉลียวฉลาดเพื่อการสงเสริมสตรี  โดยเนนชีวิตสตรีในทุกดาน  และเริ่มตนดวยการ

ยอมรับศักดิ์ศรีของสตรีอยางทั่วหนา  แมวาเราจะอยูภายใตเงื่อนไขทางประวัติศาสตรก็

ตาม  แตความสามารถของเราที่จะรับรูศักดิ์ศรีนี้  เกิดจากการใชเหตุผลเอง  ซึ่งจะทําให

เราสามารถเขาใจกฎของพระเจาที่จารึกอยูในหัวใจของมนุษยแตละคนได  ที่สําคัญกวานั้น

ก็คือ  พระวาจาของพระเจาชวยเราใหเขาใจพื้นฐานทางมนุษยวิทยาสูงสุดของศักดิ์ศรีสตรี

ไดอยางแจมชัด  ทําใหศักดิ์ศรีนี้  เปนสวนหนึ่งของแผนการของพระเจาสําหรับมนุษยชาติ

อยางชัดเจน 

 7. พี่นองสตรีทั้งหลาย  ขอใหเราพรอมใจกันไตรตรองเนื้อหาในพระคัมภีรกันใหม  

ซึ่งไดบรรยายการสรางเผาพันธุมนุษยเอาไว  และไดกลาวถึงศักดิ์ศรี  และภารกิจในโลก

ของพวกเธอไวอยางมากดวย 

 หนังสือปฐมกาลไดกลาวถึงการสรางโลกโดยยอ  ใชภาษาแบบรอยแกวที่เปน

สัญลักษณแตก็เปนความจริงแทแนนอน  “พระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นตามพระฉายาของ

พระองคและตามพระฉายานั้น  พระองคทรงสรางมนุษยใหเปนชายและหญิง” (ปฐก. 1:27)  
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งานการสรางโลกของพระเจานั้น  เปนไปตามแผนการที่แนชัด  ประการแรก  เราไดรับการ

บอกเลาวา  มนุษยถูกสรางขึ้น “ตามพระฉายาของพระองค”(อางถึง ปฐก. 1:26) ขอความนี้

แสดงอยางชัดแจงวา  มนุษยแตกตางจากสิ่งสรางอื่นอยางไร 

 เราไดรับการบอกเลาวา  นับแตเริ่มตน  มนุษยถูกสรางขึ้นมาเปน  “ชายและหญิง” 

(ปฐก. 1:27) พระคัมภีรไดอธิบายขอเท็จจริงนี้ไววา  แมชายจะอยูทามกลางสิ่งสรางจํานวน

มากมายในโลกก็ตาม  แตเขายังรูสึกวาตนเองอยูโดดเดี่ยว  (อางถึง ปฐก. 2:20)  พระเจา

ทรงเขามาชวยเขาใหหลุดพนจากสถานการณของความโดดเดี่ยวนี้  “ไมเปนการดีที่เขาจะ

อยูคนเดียว  เราจะสรางผูชวยที่เหมาะสมสําหรับเขา” (ปฐก. 2:18)  ดังนั้น  การสราง

ผูหญิง  ก็มีหมายสําคัญนับแตเริ่มตนอยูบนหลักการของการชวยเหลือ  ซึ่งมิใชเปนการ

ชวยเหลือแตฝายเดียว  แตเปนการชวยกันและกัน  ผูหญิงเสริมสรางความสมบูรณใหแก

ผูชาย  เชนเดียวกับที่ผูชายก็เสริมสรางความสมบูรณใหแกฝายหญิง  ชายและหญิงจึง

เสริมสรางความสมบูรณใหแกกันและกัน  ความเปนหญิงแสดงความเปน “มนุษย” 

เทาๆกับผูชาย  แตแสดงในลักษณะที่แตกตางกันและเสริมสรางความสมบูรณซึ่งกันและ

กัน 

 เมื่อหนังสือปฐมกาลกลาวถึง  “การชวยเหลือ”   นั้น  มิไดหมายถึงการปฏิบัติ

เทานั้น  แตยังหมายถึงการมีตัวตนดวย  ความเปนหญิงและความเปนชายเสริมสรางความ

สมบูรณซึ่งกันและกัน  มิใชเพียงแตทางกายภาพ  และจิตวิทยาเทานั้น  แตยังเปนการ

เสริมสรางความสมบูรณซึ่งกันและกันจากแงมุมของเทววิทยาดวยและดวยความเปนคูของ 

“ฝายชาย” และ “ฝายหญิง”  เทานั้น  มนุษยจึงจะพบกับความสมบูรณพรอมได 

 8. หลังจากทรงสรางชายและหญิงแลว  พระเจาทรงตรัสแกเขาทั้งสองวา  “จงทวี

จํานวนใหเต็มทั้งแผนดิน  และปกครองโลก” (ปฐก. 1:28) พระองคมิเพียงจะใหอํานาจใน

การรวมสรางแกเขาทั้งสอง    เพื่อดํารงเผาพันธุมนุษยตลอดกาลสมัยเทานั้น  พระองคยัง

ไดทรงมอบโลกใหแกเขาทั้งสอง  เพื่อใชทรัพยากรของโลกอยางรับผิดชอบในฐานะที่เปน

สิ่งสรางที่มีเหตุผลและมีเสรี  มนุษยถูกเรียกใหเปลี่ยนแปลงโลก  ในการปฏิบัติภารกิจนี้  

ซึ่งโดยเนื้อหาแลวก็คือวัฒนธรรมนั้น  ชายและหญิงมีความรับผิดชอบเสมอภาคกันนับแต

เริ่มตน  ดวยความสัมพันธฉันทสามีภรรยา  ดวยภารกิจรวมในการปกครองโลก  ชายและ

หญิงมีคุณลักษณะมิใชโดยความเสมอภาคที่ตายตัวและที่ไมแตกตาง   
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และมิใชดวยความแตกตางที่ขัดแยงกันชนิดที่ไมสามารถประนีประนอมได  ความสัมพันธ

ที่เปนไปตามธรรมชาติที่สุดของพวกเขา  ซึ่งสอดคลองกับแผนการของพระเจา คือ “ความ

เปนหนึ่งเดียวกันของทั้งสอง”  อันเปนความสัมพันธแบบ  “สองในหนึ่ง”  ซึ่งทําใหแตละ

ฝายมีความสัมพันธระหวางบุคคลแบบพึ่งพาอาศัยกัน  อันเปนพระพรซึ่งกอใหเกิดความ

รับผิดชอบอยางอุดม 

 ดวย  “เอกภาพของทั้งสอง” นี้  พระเจามิไดเพียงมอบงานรวมสราง  และชีวิต

ครอบครัวใหเทานั้น  แตยังไดทรงมอบภารกิจในการสรางประวัติศาสตรดวย  ในขณะที่ป

ครอบครัวสากล  1994  เนนหัวขอสตรีในฐานะแม  การประชุมที่กรุงปกกิ่ง  ใชหัวขอ  

“กิจการเพื่อความเสมอภาค  พัฒนาการและสันติภาพ”  ซึ่งเปดโอกาสอันเปนศุภมงคล

สําหรับการสรางจิตสํานึกใหเขมขน  ถึงบทบาทมากมายที่สตรีไดกระทําในชีวิตของสังคม

และประเทศชาติทั้งมวล  บทบาทนี้  มีคุณลักษณะทางจิตใจและวัฒนธรรมเปนพื้นฐานแตก็

มีคุณลักษณะทางสังคม  การเมือง และเศรษฐกิจดวย  สวนตางๆ ของสังคม  ประเทศชาติ

และรัฐ  และความกาวหนาของมนุษยชาติทั้งมวล  เปนหนี้ตอบทบาทของสตรีอยางลึกซึ้ง

แนนอน 

 9. ความกาวหนามักจะถูกวัดดวยเกณฑทางวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  แตแม

จะมองจากแงมุมนี้  บทบาทของสตรีก็ไมควรถูกมองขามเชนกัน  กระนั้นก็ดี  นี่มิใชเปน

เพียงเกณฑเดียวสําหรับการวัดความกาวหนา  และแทที่จริงแลว  นี่มิใชเกณฑหลักดวย  

สิ่งที่มีความสําคัญมากกวาคือมิติทางสังคมและจริยธรรม  ซึ่งเกี่ยวของกับความสัมพันธ

ของมนุษย  และคุณคาฝายจิต  ในดานนี้  มักจะพัฒนาไปอยางเรียบๆ  โดยเริ่มตนดวย

ความสัมพันธประจําวันระหวางคน  เฉพาะอยางยิ่งในครอบครัว  สังคมก็เปนหนี้ตอ  

“อัจฉริยะของสตรี”  มากมายนักอยางแนนอน 

 ในที่นี้ ขาพเจาขอแสดงความชื่นชมตอสตรีที่เกี่ยวของกับงานดานการศึกษาที่อยู

นอกครอบครัว คือ สถานเลี้ยงเด็กออน  โรงเรียน  มหาวิทยาลัย องคกรใหบริการทาง

สังคม  วัด  สมาคม  และขบวนการตางๆ  ที่ใดก็ตามที่มีความตองการงานดานการศึกษา  

เราจะสังเกตไดวา  สตรี เปนผูที่พรอมเสมอ  และตองการที่จะอุทิศตนอยางใจกวางตอผูอื่น  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับใชผูที่ออนแอที่สุด  และผูปกปองตนเองไมได  ในการทํางานดาน

นี้  พวกเธอแสดงความเปนแมที่เปยมดวยความรัก  วัฒนธรรม  และมีน้ําจิตน้ําใจ   
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ซึ่งมีคุณคาที่ไมอาจประเมินได  ตอพัฒนาการของแตละบุคคล  และอนาคตของสังคม  เมื่อ

กลาวถึงจุดนี้  ขาพเจาจําตองกลาวถึงการเปนพยานของคณะสตรี  และนักบวชหญิง

คาทอลิกจํานวนมากในทุกทวีป  ซึ่งยึดถืองานการศึกษา  โดยเฉพาะการศึกษาของ

เด็กชายหญิงเปนงานอภิบาลหลักของคณะตน  ขาพเจายังคิดถึงสตรีทั้งหลายดวยความ

ขอบคุณ  ซึ่งไดทํางาน  และยังคงปฏิบัติงานทางดานสุขภาพอนามัย  มิใชเพียงเฉพาะใน

สถาบันที่มีการจัดระบบอยางดีเทานั้น  แตยังหมายถึงสถานการณที่วุนวายตางๆใน

ประเทศยากจน  ดังนี้ก็เปนการแสดงถึงจิตตารมณแหงการรับใช  ซึ่งบอยๆก็หมิ่นเหมตอ

การพลีชีวิต 

 10. พี่นองสตรีทั้งหลาย  ขาพเจาหวังวา  พวกเธอคงจะไตรตรองความหมายของ

คําวา  “อัจฉริยะของผูหญิง”  อยางระมัดระวัง ทั้งนี้  มิใชเพื่อเขาใจถึงสวนที่พิเศษของ

แผนการของพระเจาในวลีนี้  ซึ่งจําตองไดรับการยอมรับและชื่นชมเทานั้น  แตยังเพื่อใหมี

การแสดงอัจฉริยะนี้ออกมาในชีวิตของสังคมโดยรวม  และในชีวิตของพระศาสนจักรอยาง

เต็มที่ดวย  ประเด็นนี้ไดรับการกลาวถึงคอนขางบอยในระหวางปแมพระ  และขาพเจาเอง

ก็ไดกลาวถึงประเด็นนี้อยางละเอียด  ในสารที่วาดวย  “ศักดิ์ศรีของสตรี” (Mulieris 

dignitatem) (1988)  นอกจากนั้น  ในปนี้ ในจดหมายที่ขาพเจามักจะสงถึงพระสงฆในวัน

พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์  ขาพเจาไดเชื้อเชิญบรรดาพระสงฆใหกลับไปอานสารที่วาดวย 

“ศักดิ์ศรีของสตรี” (Mulieris dignitatem) และพิจารณาไตรตรองถึงบทบาทสําคัญที่สตรีได

แสดงในชีวิตของเธอในฐานะแม  พี่สาว  นองสาว และเพื่อนรวมงานในงานอภิบาล  นี้เปน

อีกแงมุมหนึ่งของ “การชวยเหลือ” ที่แตกตางจากแงมุมของการสมรส  แตก็มีความสําคัญ

เชนกันซึ่งตามหนังสือปฐมกาลนั้น  สตรีไดรับกระแสเรียกใหชวยเหลือฝายชาย 

 พระศาสนจักรมองพระนางมารีในฐานะที่พระนางเปน “อัจฉริยะแหงสตรี” ที่สูงสง

ที่สุด  และพระศาสนจักรพบวา  พระนางเปนบอเกิดของแรงบันดาลใจอยางสม่ําเสมอ  

พระนางมารี  เรียกตนเองวา “ผูรับใชพระเจา” (ลก. 1:38)  โดยการนบนอบตอพระวาจา

ของพระเจา  พระนางยอมรับกระแสเรียกอันสูงสงในฐานะภรรยาและแมในครอบครัวแหง

นาซาเร็ธ  ซึ่งมิใชสิ่งที่กระทําไดอยางงายดาย  การที่พระนางมอบตัวเองรับใชพระเจานั้น  

เทากับไดอุทิศตัวเองวารับใชผูอื่นดวย  ซึ่งเปนการรับใชแหงความรัก  โดยการรับใชนี้เอง  

พระนางสามารถพบกับ  “การครองราชยที่แทจริง” อันเปนธรรมล้ําลึกและแทจริง   
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ในชีวิตของพระนางเอง  ไมใชเรื่องบังเอิญอยางแนนอนที่พระนางไดรับฉายา “ราชินีแหง

สวรรคและโลก”  ชุมชนผูที่มีความเชื่อทั้งมวลเปนผูมอบฉายานี้แดพระนาง  หลายๆ

ประเทศ  และประชาชาติยึดถือพระนางวาเปน “ราชินี”  ของพวกเขา  สําหรับพระนางแลว  

“การครองราชย”  ก็คือการรับใช  และการรับใชของพระนางก็คือการ  “ครองราชย”  

นั้นเอง 

 นี้เปนแนวทางสําหรับการเขาใจความหมายของอํานาจ  ทั้งในครอบครัว  ในสังคม  

และในพระศาสนจักร  กระแสเรียกขั้นพื้นฐานของแตละคน  ไดรับการเปดเผยใน  “การ

ครองราชย”  นี้  เพราะแตละคนไดรับการสรางขึ้นมาตาม “พระฉายา”  ของผูทรงเปนเจา

สวรรค  และแผนดิน และไดรับการเรียกมาใหเปนบุตรของพระองคในพระคริสต  สภา

สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2  สอนวา  มนุษยเปนสิ่งสรางประเภทเดียวกับโลก  “ที่พระเจา

ทรงมีพระประสงคเพื่อประโยชนของมนุษยเอง”  และไดเพิ่มเติมอยางเปนนัยสําคัญวา

มนุษย “ไมอาจมีความสุขอยางสมบูรณได  นอกจากการอุทิศพลีตนอยางจริงใจ” (พระ

ธรรมนูญวาดวย พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ขอ 24) 

 “การครองราชย”  แบบแมของพระนางมารี  ประกอบไปดวยสิ่งนี้  พระนางซึ่ง

อุทิศพลีตนเพื่อพระบุตรของพระนางโดยตัวตนทั้งหมดนั้น  ก็ไดอุทิศพลีตนเพื่อลูกหลาน

แหงมนุษยชาติทั้งมวลดวย  ทรงกระตุนใหผูที่แสวงหาการชี้นําของพระนาง  ไดเกิดความ

เชื่ออยางลึกซึ้ง  ตามครรลองอันยากลําบากของชีวิต  บนเสนทางที่จะนําไปสูเปาหมาย

เหนือธรรมชาติที่แนชัด  แตละคนบรรลุถึงเปาหมายสุดทายนี้ไดโดยการสัตยซื่อตอกระแส

เรียกของตน  เปาหมายนี้  ใหความหมาย  และแนวทางสําหรับการทํางานทางโลกของทั้ง

ชายและหญิง 

 11. ตามแนวคิดของ “การรับใช”  เชนนี้  เมื่อมีการปฏิบัติโดยเสรี  การชวยเหลือ

กัน  และความรัก  ก็จะแสดงธรรมชาติ  “อันสูงสง” ของมนุษยชาติอยางแทจริง  เรายัง

สามารถชื่นชมวาการมีบทบาทที่แตกตางกันบางอยางนั้น  มิใชเปนอคติตอสตรีอยาง

แนนอน  โดยมีเงื่อนไขวา  ความแตกตางนี้  มิใชเปนผลมาจากการยัดเยียดอยางไรเหตุผล

แตเปนการแสดงออกถึงสิ่งที่เปนเอกลักษณของชาย และหญิง  ประเด็นนี้ยังมีความหมาย

เปนพิเศษสําหรับพระศาสนจักรดวย  หากพระคริสต  ดวยเจตนจํานงคอิสระเสรี  ซึ่งไดรับ

การยืนยันอยางชัดแจงจากพระวรสาร  และธรรมประเพณีอันมั่นคงของพระศาสนจักรนั้น 
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ทรงมอบหมายใหฝายชายเทานั้นปฏิบัติหนาที่เปน “รูปโฉม”  ของพระองคในฐานะที่เปน  

“ผูเลี้ยงแกะ” และ “เจาบาว”  ของพระศาสนจักรโดยการปฏิบัติภารกิจในฐานะสงฆ  ซึ่งก็

มิไดหมายความวา  เปนการชวงชิงบทบาทของสตรีหรือบทบาทของสมาชิกอื่นๆ  ของ

พระศาสนจักรที่มิไดรับศีลบวช  ทั้งนี้  เพราะทุกคนมีสวนอยางเทาเทียมกันตามศักดิ์ศรี

ของการเปน “สงฆรวมกัน”  โดยทางศีลลางบาป  เราไมควรมองความแตกตางของบทบาท

เหลานี้ตามเกณฑของหนาที่ซึ่งพบในสังคมมนุษย  แตเราจะตองเขาใจบทบาทเหลานี้ตาม

เกณฑพิเศษแหงศีลศักดิ์สิทธิ์  คือ “เครื่องหมาย” ซึ่งพระเจาทรงเลือกอยางอิสระ  เพื่อ

พระองคจะไดประทับอยูทามกลางมนุษยชาติ 

 นอกจากนั้น  ตามครรลองของเศรษฐศาสตรแหงเครื่องหมายนี้  แมวาเราจะมอง

จากแงมุมที่นอกเหนือจากแงมุมทางดานศีลศักดิ์สิทธิ์แลว  ความเปนสตรีนี้ยังมี

ความสําคัญยิ่งใหญ  ซึ่งพระนางมารีดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ  แทที่จริงแลว  เราจะพบ

ความเปนประกาศกโดยธรรมชาติอยูในความเปนสตรี  ของผูหญิงซึ่งมีความเชื่อ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูหญิงที่ “ถือศีลบวช” (อางถึง Mulieris dignitatem ขอ 29) อันเปน

เครื่องหมายที่มีพลังกระตุนอยางมหาศาล เปน “คุณลักษณะตามรูปโฉม” ในฐานะที่เปน

ชุมชนที่ไดรับศีลบวชดวยบูรณภาพแหงหัวใจ “พรหมจรรย” เพื่อจะเปน “เจาสาว” ของพระ

คริสต  และเปน “แม” ของคริสตชน  เมื่อเราพิจารณาการเสริม “รูปโฉม” ดวยบทบาทของ

ชายและหญิง  เราจะพบมิติที่สําคัญสองประการของพระศาสนจักร  นั่นคือ 

หลักการของพระนางมารี  และหลักการของอัครสาวกเปโตร (อางแลว ขอ 27) 

 ในอีกดานหนึ่ง  ดังที่ขาพเจาเขียนไวในจดหมายถึงพระสงฆ  โอกาสวันพฤหัสบดี

ศักดิ์สิทธิ์ของปนี้วา  การเปนสงฆที่รับศีลบวชตามแผนการของพระคริสตนั้นมิใชการ

แสดงออกของการ “เปนนาย แตเปนการรับใช”  (ขอ 7)  พระศาสนจักรจําเปนอยาง

เรงดวนที่จะตองเนนถึงขอเท็จจริงนี้อยางชัดเจนยิ่งขึ้น  ในการฟนฟูตนเองทุกวันวาร  ตาม

แสงสวางแหงพระวาจาของพระเจา  ทั้งโดยการพัฒนาจิตตารมณแหงเอกภาพ  และโดย

การสงเสริมวิธีการมีสวนรวมทั้งมวล  ซึ่งเหมาะสมสําหรับพระศาสนจักรและโดยการแสดง

ความเคารพ  และสงเสริมพรสวรรคสวนบุคคล  และสวนรวมที่หลากหลาย  ซึ่งพระจิตของ

พระเจาทรงประทานใหเพื่อการสรางชุมชนคริสตชน และการรับใชมนุษยชาติ 
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 การรับใชในขอบเขตอันกวางขวางนี้  ประวัติศาสตรสองพันปของพระศาสนจักร

ตามสภาพเงื่อนไขทางประวัติศาสตรทั้งมวล  ก็ไดประสบกับ  “อัจฉริยะของสตรี” อยาง

แทจริง  จากหัวใจของพระศาสนจักรนี้  ไดเกิดสตรีที่มีปญญาอันสูงสง  ซึ่งไดฝากความนา

ประทับใจ  และคุณูประการไวในประวัติศาสตร  ขาพเจาคิดถึงนักบุญแคทเธอรินแหงเทน

นา  และนักบุญเทเรซา แหงอาวีลา  ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ไดทรงแตงตั้งทาน

ใหเปนปราชญแหงพระศาสนจักร  เราไมอาจมองขามสตรีเปนจํานวนมากที่ไดรับแรง

บันดาลใจจากความเชื่อทางศาสนา  มีความรับผิดชอบในการริเริ่มที่มีความสําคัญทาง

สังคมเปนพิเศษ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรับใชคนยากจนที่สุดในบรรดาคนยากจน

ดวยกัน  ชีวิตของพระศาสนจักรในรอบพันปที่สาม  จะไมขาดปรากฏการณใหมๆ  และนา

พิศวงของ “อัจฉริยะของสตรี” เหลานี้อยางแนนอน 

 12. ที่นองสตรีทั้งหลาย  คงเห็นแลววาพระศาสนจักรมีเหตุผลมากมายในการหวัง

วาการประชุมของสหประชาชาตทิี่กําลังจะมีขึ้นกรุงปกกิ่งนี้  จะนําเสนอความจริงที่สมบูรณ

เกี่ยวกับสตรี  และจะตองเนนเปนพิเศษถึง  “อัจฉริยะของสตรี” ซึ่งมิใชกระทําไดโดยการ

พิจารณาถึงสตรีที่ยิ่งใหญ  และมีชื่อเสียงในอดีต  และปจจุบันเทานั้น  แตตองพิจารณาถึง

สตรีสามัญทั้งหลาย  ที่เผยใหเห็นพรสวรรคของการเปนสตรีของเธอโดยการอุทิศพลี

ชีวิตประจําวันของเธอ  เพื่อรับใชผูอื่น  ดวยการอุทิศพลีตนเพื่อผูอื่นในแตละวันนั้นสตรีได

ปฏิบัติตามกระแสเรียกอันลึกซึ้งของตน  สตรีอาจรับรูความเปนบุคคลมากกวาบุรุษเสียอีก  

ทั้งนี้เพราะพวกเธอมองผูอื่นดวยหัวใจของพวกเธอ  พวกเธอมองผูอื่นโดยปราศจาก

อุดมการณหรือลัทธิการเมืองใดๆ พวกเธอเห็นทั้งความยิ่งใหญและขีดจํากัดของผูอื่น  พวก

เธอพยายามออกไปหาและชวยเหลือผูอื่น  ดวยวิธีนี้แผนการพื้นฐานของพระผูสรางก็

ปรากฏเปนจริงไดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ  และในความหลากหลายของกระแส

เรียก  ยังคงมีการเผยแสดงอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งมิเพียงเผยใหเห็นความสวยงามทางกาย

เทานั้น  แตเหนืออื่นใด  ยังเผยใหเห็นความสวยงามทางดานจิตใจซึ่งพระเจาทรงประทาน

ใหแกทุกคนนับแตเริ่มตน  และทรงประทานใหแกสตรีเปนพิเศษ 
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 ในขณะที่ขาพเจาวอนขอพระเจาในคําภาวนา  ใหการประชุมที่กรุงปกกิ่งประสบ

ความสําเร็จนี้  ขาพเจาขอเชื้อเชิญชุมชนพระศาสนจักร  ใหใชปนี้ เปนโอกาสที่จะ

ขอบพระคุณพระผูสราง  และพระผูไถกูของโลกดวยใจจริง  สําหรับพระพรแหงขุมทรัพย

อันยิ่งใหญนี้  นั้นคือความเปนสตรี  ดวยการแสดงออกทั้งมวลนั้น  ความเปนสตรีเปน

สวนหนี่งของมรดกที่สําคัญของมนุษยชาติ  และของพระศาสนจักรเองดวย 

 ขอพระนางมารี ราชินีแหงความรัก  ดูแลสตรี และภารกิจของพวกเธอในการรับใช

มนุษยชาติ  สันติภาพ  และการเผยแพรพระอาณาจักรของพระเจา 

 

 

 

     ขาพเจาขออวยพรทาน 

    จากวาติกัน  วันที่ 29 มิถนุายน 1994 

    สมโภชนักบุญเปโตร  และเปาโลอัครสาวก 

     

    สมเด็จพระสันตะปาปายอหน  ปอล ที ่2 
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บทที่ 4 

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
 

 

 เปนอนุสัญญา ที่จัดทําขึ้นโดยสหประชาชาติ  และไดรับความรับรองจากที่ประชุม

สมัชชาแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 34  เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม  2522 สําหรับประเทศไทย

ไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ ตั้งแตวันที่ 8 กันยายน  2528  ปจจุบันจึงยังคงมีขอสงวน 2 ขอ 

คือ ขอ 16 และขอ 29 
 

ปฏิญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบตัิตอสตรี  ไดตกลงกันดังตอไปนี้ 
 

ขอ 1 

 เพื่อความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ คําวา “เลือกปฏิบัติตอสตรี” จะหมายถึงการ

แบงแยก  การกีดกัน  หรือการจํากัดใด ๆ เพราะเหตุแหงเพศ  ซึ่งมีผลหรือความมุง

ประสงคที่จะทําลายหรือทําใหเสื่อมเสียการยอมรับ  การไดอุปโภค  หรือใชสิทธิโดยสตรี  

โดยไมเลือกสถานภาพดานการสมรส  บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี

ของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม

พลเมืองหรือดานอื่น ๆ  

ขอ 2 

 รัฐภาคีทั้งหลายขอประณามการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ตกลงที่จะ

ติดตามนโยบายเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีโดยวิธีที่เหมาะสมทุกประการและ

โดยไมชักชา  และเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายนี้ ตกลงที่จะ 

(ก) บรรจุหลักการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไวในรัฐธรรมนูญแหงชาติของ
ตนหรือในบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เหมาะสมอื่น ๆ ถาหากวายังไมรวมเขาไวใน

รัฐธรรมนูญฯ และบทบัญญัติเหลานั้น  และประกันที่จะใหมีการปฏิบัติตาม

หลักการนี้  โดยผานกฎหมายและวิธีการที่เหมาะสมอื่น ๆ  

(ข) ออกมาตรการดานนิติบัญญัติและอื่นๆ  ที่เหมาะสม  รวมทั้งขอบังคับเมื่อเห็น 

เหมาะสม  ที่หามการเลือกปฏิบัติทั้งมวลตอสตรี 
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(ค) จัดใหมีการปองกันทางกฎหมายซึ่งสิทธิของสตรีบนพื้นฐานที่เทาเทียมกันกับบุรุษ  

และรับประกันในการคุมครองสตรีอยางมีประสิทธิภาพตอการเลือกปฏิบัติใดๆ  

โดยผานศาลยุติธรรมแหงชาติที่มีอํานาจและสถาบันรัฐบาลอื่นๆ 

(ง) งดเวนจากการเขาไปพัวพันในการกระทําหรือปฎิบัติใดๆ  เกี่ยวกับการเลือก

ปฏิบัติตอสตรี  และรับประกันวา  เจาหนาที่และสถาบันของรัฐจะปฏิบัติโดย

สอดคลองกับขอผูกพันนี้ 

(จ) ใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง  เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  โดยบุคคล
องคการหรือวิสาหกิจใดๆ 

(ฉ) ใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง  รวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือ
ลมเลิกกฎหมาย ขอบังคับ  ประเพณีและแนวปฏิบัติที่ยังมีอยูซึ่งกอใหเกิดการ

เลือกปฏิบัติตอสตรี 

(ช) เพิกถอนบทบัญญัติทางอาญาภายในทั้งปวงซึ่งกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอสตรี 
ขอ 3 

 ในทุกๆ ดาน   โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม  รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง  รวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อประกัน

พัฒนาการและความกาวหนาอยางเต็มที่ของสตรี  เพื่อความมุงประสงคที่จะรับประกันให

สตรีไดใชและไดอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานบนฐานของความเสมอภาค

กับบุรุษ 

ขอ 4 

 1.  การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษชั่วคราวซึ่งมุงที่จะเรงรัดใหมีความเสมอภาค

ที่แทจริงระหวางบุรุษและสตรี  จะไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติตามที่ไดนิยามความหมาย

ไวในอนุสัญญาฉบับปจจุบันนี้  แตจะโดยประการใดก็ตามไมตองมีการคงมาตรฐานอันไม

เสมอภาค  หรือแบงแยกไวในฐานะเปนผลที่ตามมา  มาตรการเหลานี้จะสิ้นสุดเมื่อไดบรรลุ

ถึงวัตถุประสงคของความเสมอภาคและโอกาสและการปฏิบัติ 

 2.  การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษ  รวมทั้งมาตรการที่มีอยูแลวในอนุสัญญา

ฉบับปจจุบันนี้  ซี่งมุงที่จะปกปองความเปนเพศมารดาไวจะไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ 
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ขอ 5 

 รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง 

(ก) เพื่อปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมของบุรุษและ
สตรี  โดยมุงที่จะใหไดขจัดความเดียดฉันท  และวิธีปฏิบัติอันเปนประเพณี

และอื่นๆ  ทั้งปวง  ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความคิดเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับ

ความต่ําตอย  หรือความสูงสงของอีกเพศหนึ่ง  หรือที่อยูบนพื้นฐานของ

บทบาทแบบเกาสําหรับบุรุษและสตรี 

(ข) เพื่อประกันวา  การศึกษาเกี่ยวกับระบบครอบครัวรวมถึงความเขาใจอยาง
ถูกตองเกี่ยวกับความเปนเพศมารดาในฐานะเปนหนาที่ทางสังคมและเปน

การยอมรับถึงความรับผิดชอบรวมกันของบุรุษและสตรีในการเลี้ยงดู  และ

การพัฒนาบุตรทั้งยังเปนที่เขาใจดวยวาในทุกๆ กรณี  ผลประโยชนของบุตร

ยอมเปนสิ่งตองคํานึงถึงเปนเบื้องแรก 

ขอ 6 

 รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง  รวมทั้งการออกกฎหมาย  เพื่อ

ปราบปรามการคาสตรีและการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ 

ขอ 7 

 รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกประการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน

ดานที่เกี่ยวของกับการเมืองและทั่วๆ  ไปของประเทศ  และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะใหประกัน

แกสตรีภายใตเงื่อนไขแหงความเสมอภาคกับบุรุษซึ่งสิทธิ 

(ก) ที่จะออกเสียงในการเลือกตั้งและลงประชามติทั้งปวง  และมีสิทธิที่จะไดรับ
เลือกตั้งเขาไปในองคกรที่มีการเลือกตั้งอยางเปดเผยทั้งมวล 

(ข) ที่จะเขารวมในการวางนโยบายของรัฐบาลและดําเนินการตามนโยบายนั้น
และในการรับตําแหนงราชการ  และปฏิบัติหนาที่ราชการในทุกๆ ระดับของ

รัฐบาล 

(ค) ที่จะเขารวมในองคการและสมาคมที่ไมไดเปนของรัฐบาลที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ
ความเปนอยูแบบทั่วๆ ไป  และที่เกี่ยวกับการเมืองของประเทศ 
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ขอ 8 

 รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยางเพื่อใหประกันแกสตรีภายใตเงื่อนไข

แหงความเสมอภาคกันกับบุรุษและโดยไมมีการเลือกปฏิบัติใดๆ  ซึ่งโอกาสที่จะเปนผูแทน

รัฐบาลของตนในระดับระหวางประเทศและเขารวมในงานขององคการระหวางประเทศ 

ขอ 9 

 1.  รัฐภาคจะใหสิทธิที่เสมอภาคกันกับบุรุษแกสตรีในการที่จะไดมาเปลี่ยนแปลง

หรือคงไวซึ่งสัญชาติของตน  รัฐภาคีเหลานั้นจะรับประกันเปนพิเศษวาทั้งการแตงงานคน

ตางชาติ  กับทั้งการเปลี่ยนแปลงสัญชาติของสามีระหวางการแตงงานจะไมเปลี่ยนสัญชาติ

ของภรรยาโดยอัตโนมัติไปดวย  ทําใหเธอเปนคนไรสัญชาติหรือบังคับเธอใหถือสัญชาติ

ของสามี 

 2.  รัฐภาคีจะใหสิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษแกสตรี  เกี่ยวกับสัญชาติของบุตร

ของตน 

ขอ 10 

 รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยางเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี

เพื่อที่จะใหประกันแกสตรีทั้งหลายซึ่งสิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษในดานการศึกษาและ

โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อประกันบนพื้นฐานแหงความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 

(ก) เงื่อนไขเดียวกันสําหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ  สําหรับการมีโอกาสเขา

ศึกษาและสําหรับการไดรับวุฒิบัตรในสถาบันการศึกษาทุกประเภททั้งในเขต

ชนบทและเขตเมือง  ความเสมอภาคนี้จะไดรับการประกันในการศึกษากอน

เขาโรงเรียน  การศึกษาทั่วๆ ไป  การศึกษาเทคนิค  การศึกษาอาชีพและ

การศึกษาเทคนิคชั้นสูง  รวมทั้งการฝกฝนดานอาชีพทุกแบบ 

(ข) โอกาสที่จะเขาเรียนในหลักสูตรเดียวกัน  การสอบชนิดเดียวกัน  คณาจารย

สอนที่มีคุณสมบัติไดมาตรฐานเดียวกัน  พรอมทั้งมีอาณาบริเวณของโรงเรียน

และอุปกรณที่มีคุณภาพชนิดเดียวกัน 

(ค) การขจัดแนวความคิดแบบเกาเกี่ยวกับบทบาทของบุรุษและสตรีในทุกๆ  

ระดับ  และทุกๆรูปแบบของการศึกษา  โดยการกระตุนใหมีสหศึกษาและ

แบบอื่นๆ  ของการศึกษา  ซึ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมายนี้  และโดยเฉพาะ 
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อยางยิ่ง  โดยการทบทวนตําราและโครงการตางๆ  ของโรงเรียน  และการ

ดัดแปลงวิธีการสอน 

(ง) โอกาสเทากันที่จะไดประโยชนจากทุนการศึกษาและเงินชวยเหลือทางการ
ศึกษาอื่นๆ 

(จ) โอกาสเทากันที่จะไดเขารวมโครงการตางๆ  เกี่ยวกับการศึกษาตอเนื่อง

รวมทั้งโครงการศึกษาผูใหญ   และโครงการรณรงคใหรูหนังสือ  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งโครงการที่มุงจะลดชองวางในการศึกษาที่มีอยูระหวางบุรุษและสตรี  

ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

(ฉ) การลดอัตราการออกจากโรงเรียนของนักศึกษาหญิง  และการจัดโครงการ
ตางๆ  สําหรับเด็กหญิงและสตรีผูซึ่งไดออกจากโรงเรียนกอนเวลาอันสมควร 

(ช) โอกาสเทากันที่จะเขารวมอยางแข็งขันในกีฬาและพลศึกษา 
(ซ) โอกาสไดเขาศึกษาขอสนเทศทางการศึกษาเฉพาะอยาง  เพื่อชวยให

รับประกันถึงสุขภาพและการอยูดีของครอบครัว  รวมทั้งขอสนเทศและ

คําแนะนําเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว 

ขอ 11 

 1. รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง  เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน

ดานการจางงาน เพื่อที่จะประกันสิทธิอันเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษ

และสตรีโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

(ก) สิทธิที่จะทํางานในฐานะเปนสิทธิอันจะพึงแบงแยกมิไดของมนุษยทั้งปวง 
(ข) สิทธิในโอกาสที่จะไดรับการจางงานชนิดเดียวกัน  รวมทั้งการใชหลักเกณฑ

ในการคัดเลือกเดียวกันในเรื่องของการจางงาน 

(ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการทํางานไดอยางเสรี  สิทธิในการไดเลื่อน
ตําแหนงความปลอดภัยในการทํางาน  และผลประโยชนรวมทั้งเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริการทั้งปวง  และสิทธิที่จะไดรับการฝกและการฝกซ้ําดาน

อาชีพ  รวมทั้งภาวะการเปนผูฝกงาน การฝก  และการฝกซ้ําดานอาชีพใน

ระดับสูง 
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(ง) สิทธิที่จะไดรับประกันสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการเกษียณอายุ  

การตกงาน  การปวย  การทุพพลภาพ  และวัยชรา  รวมทั้งการหมด

สมรรถนะที่จะทํางาน  รวมถึงสิทธิในการไดรับเงินคาจางขณะพักงาน 

(จ) สิทธิที่จะไดคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการทํางานตางๆ  

รวมทั้งการใหความปลอดภัยเกี่ยวกับการทําหนาที่ดานการมีบุตรสืบพันธุ 

2.  เพื่อที่จะปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีดวยเหตุผลอันเนื่องมาจากการ

แตงงานหรือความเปนเพศมารดา  และเพื่อประกันสิทธิอันแทจริงของสตรีในการ

ที่จะทํางาน  รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสม 

(ก) เพื่อหามภายใตการบังคับใชของขอหามตางๆ  ไมใหมีการปลดเพราะเหตุ

แหงการตั้งครรภ  หรือเพราะการลาคลอดบุตร  และการเลือกปฏิบัติบน

พื้นฐานของสถานภาพในการแตงงาน 

(ข) เพื่อริเริ่มใหมีการลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจาง  หรือไดผลประโยชนทาง
สังคมที่เปรียบเทียบไดโดยไมสูญเสียการงานเดิม  อาวุโสในการทํางานหรือ

เงินชวยเหลือทางสังคม 

(ค) เพื่อกระตุนใหมีบริการสังคมอันเปนตัวสนับสนุนที่จําเปนเพื่อที่จะชวยใหบิดา
มารดาสามารถรวมขอผูกพันทางครอบครัวเขากับความรับผิดชอบในการงาน

และการเขารวมในกิจการสาธารณะโดยเฉพาะอยางยิ่ง  โดยผานการสงเสริม

ใหมีการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายของสวัสดิการดานการเลี้ยงดูเด็ก 

(ง) ใหมีการคุมครองเปนพิเศษแกสตรีที่อยูระหวางตั้งครรภในการทํางานทุก
รูปแบบที่มีแนวโนมวาจะเปนอันตรายตอสตรีเหลานั้น 

3. บทบัญญัติของกฎหมายดานการคุมครองที่เกี่ยวกับเรื่องตางๆ  ที่มีอยูในขอนี้  

จะไดรับการพิจารณาเปนครั้งคราวในแงของความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  และจะไดรับการแกไข  ยกเลิกหรือขยาย  เทาที่จําเปน 

ขอ 12 

 1.  รัฐภาคีจะไดมาตรการที่เหมาะสมทุกอยางเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน

ดานของการรักษาสุขภาพเพื่อประกันการมีโอกาสไดรับการบริการในการรักษาสุขภาพ  

รวมทั้งบริการที่เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว  บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษ
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 2.  ทั้งๆ  ที่มีบทบัญญัติในวรรค 1 ของขอนี้  รัฐภาคีจะประกันใหสตรีไดรับบริการ

ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการตั้งครรภ  การคลอดบุตรและระยะหลังคลอดบุตร  โดยการ

ใหบริการแบบใหเปลาเมื่อจําเปนรวมทั้งการใหโภชนาการที่เพียงพอระหวางการตั้งครรภ

และระยะการใหนม 

ขอ 13 

 รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยางเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในดาน

อื่นๆ  ของการเปนอยูทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อที่จะใหไดสิทธิอันเดียวกันบนพื้นฐาน

ของความเสมอภาคระหวางบุรุษและสตรี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

(ก) สิทธิที่จะไดผลประโยชนดานครอบครัว 
(ข) สิทธิที่จะไดกูยืมจากธนาคาร  การจํานอง  และสินเชื่อดานการเงินในรูปอื่นๆ 

(ค) สิทธิที่จะเขารวมในกิจกรรมนันทนาการ  การกีฬา  และเรื่องตางๆ  ที่

เกี่ยวกับดานวัฒนธรรมทุกอยาง 

ขอ 14 

 1.  รัฐภาคีจะคํานึงถึงปญหาเฉพาะที่สตรีในชนบทเผชิญอยู  รวมทั้งบทบาท

สําคัญๆ  ซึ่งสตรีชนบทมีอยูในการชวยสนับสนุนค้ําจุนครอบครัวของตนดานเศรษฐกิจ  

รวมทั้งงานในสายเศรษฐกิจที่ไมไดกําหนดเปนตัวเงิน  และจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุก

อยางรับประกันที่จะนําบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับปจจุบันไปใชแกสตรีในเขตชนบทดวย 

 2.  รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยางเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน

เขตชนบท  เพื่อที่จะประกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีวาสตรี

ทั้งหลายเขารวมและไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาชนบท  และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะให

สตรีดังกลาวไดรับสิทธิ 

(ก) ที่จะเขารวมในการจัดทํารายละเอียดและการดําเนินการตามแผนการพัฒนา
ในทุกๆระดับ 

(ข) ที่จะมีโอกาสไดรับความสะดวกดานการรักษาสุขภาพอยางเพียงพอรวมทั้ง
ขอสนเทศการปรึกษาหารือ  และการบริการในการวางแผนครอบครัว 

(ค) ที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรงจากโครงการประกันสังคม 

58 



(ง) ที่จะไดรับการฝกอบรมและการศึกษาทุกรูปแบบ  ทั้งแบบในระบบและนอก

ระบบ  รวมทั้งที่เกี่ยวกับการรณรงคใหรูหนังสือและทั้งผลประโยชนจาก

บริการชุมชนและบริการเพิ่มเติม  เพื่อที่จะเพิ่มความชํานาญดานเทคนิค 

(จ) ที่จะจัดใหมีกลุมชวยตนเอง  และสหกรณ  เพื่อที่จะไดเขาถึงโอกาสดาน

เศรษฐกิจ  โดยผานการรับจางทํางาน  หรือการทํางานดวยตัวเอง 

(ฉ) ที่จะเขารวมในกิจกรรมชุมชนทุกประเภท 

(ช) ที่จะมีโอกาสไดสินเชื่อและการกูยืมทางการเกษตร  สิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการเกษตร  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  และการปฏิบัติแบบเสมอภาคในการ

ปฏิรูปที่ดินและการเพาะปลูก  รวมทั้งในโครงการตั้งถิ่นฐานใหมในที่ดิน 

(ซ) ที่จะไดมีสภาพการดํารงอยูอยางเพียงพอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการ

ปลูกที่พักอาศัย การสุขาภิบาล  ไฟฟาและน้ําประปา  การขนสงและคมนาคม 

ขอ 15 

 1.  รัฐภาคีจะใหสตรีมีความเสมอภาคกับบุรุษในทางกฎหมาย 

 2.   ในกรณีทางแพง   รัฐภาคีจะใหความสามารถตามกฎหมายแกสตรี  

เชนเดียวกับที่ ใหความสามารถนั้นแกบุรุษ   และจะใหโอกาสเดียวกันในการใช

ความสามารถนั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  รัฐภาคีจะใหสิทธิเทาเทียมแกสตรีในการทําสัญญา

และการจัดการทรัพยสินและจะปฎิบัติตอบุรุษและสตรีอยางเทาเทียมกันในกระบวนการ

ทางศาลและการชําระความ ทุกขั้นตอน 

 3.  รัฐภาคีตกลงวาสัญญาทั้งปวงและเอกสารสําคัญตัวอื่นๆ  ทั้งปวงไมวาชนิดใด

ที่มีผลตามกฎหมายซึ่งมุงจํากัดความสามารถทางกฎหมายของสตรีจะถือวาใชไมไดและ

เปนโมฆะ 

 4.  รัฐภาคีจะใหสิทธิเชนเดียวกันแกบุรุษและสตรีในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการ

โยกยายของบุคคลและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูและภูมิลําเนา 
 

ขอ 16 

1.  รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงในการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน

เรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวกับการสมรสและความสัมพันธทางครอบครัว  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง

บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีจะประกัน             
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(ก) สิทธิเชนเดียวกันในการทําการสมรส 

(ข) สิทธิเชนเดียวกันในการเลือกคูสมรสอยางอิสระ  การทําการสมรสอยางอิสระ  
และดวยความยินยอมพรอมใจเทานั้น 

(ค) สิทธิและความรับผิดชอบเชนเดียวกันในระหวางการสมรสและการขาดจาก
การสมรส 

(ง) สิทธิและความรับผิดชอบเชนเดียวกันในฐานะบิดามารดา  โดยไมคํานึงถึง
สถานะในการสมรสของตน  ในเรื่องเกี่ยวกับบุตรของตน  ในทุกกรณี  

ผลประโยชนของบุตรจะเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด 

(จ) สิทธิเชนเดียวในการตัดสินใจอยางอิสระและมีความรับผิดชอบในจํานวนบุตร
และระยะหางในการมีบุตรของตน  และใหเขาถึงขอสนเทศการศึกษาและวิธีที่

จะทําใหสตรีเหลานั้นใชสิทธิเหลานี้ได 

(ฉ) สิทธิและความรับผิดชอบเชนเดียวกันในเรื่องของการปกครองบุตรการ
ปกปองบุตร  การไดรับมอบหมายใหดูแลบุตร  และการรับบุตรบุญธรรม  

หรือสถาบันที่คลายคลึงซึ่งมีแนวความคิดเหลานี้อยูในกฎหมายภายใน  ใน

ทุกกรณี  ผลประโยชนของบุตรจะเปนสิ่งสําคัญสูงสุด 

(ช) สิทธิสวนตัวเชนเดียวกันในฐานะสามีและภรรยา  รวมถึงสิทธิในการเลือกใช
นามสกุลและการประกอบอาชีพ 

(ซ) สิทธิเชนเดียวกันสําหรับคูสมรสทั้งสองในสวนที่เกี่ยวกับการเปนเจาของการ
ไดมา  การจัดการ การดําเนินการ  การอุปโภค  และการจําหนายทรัพยสิน  

ไมวาจะไมคิดมูลคาหรือเพื่อตีราคาเปนมูลคาก็ตาม 

2.  การรับหมั้นและการแตงงานของเด็กจะไมมีผลทางกฎหมาย  และการ

ปฏิบัติการที่จําเปนทั้งปวง  รวมทั้งการบัญญัติกฎหมายจะตองกระทําขึ้นเพื่อระบุอายุขั้น

ต่ําของการแตงงาน  และใหบังคับใหมีการจดทะเบียนสมรส  ณ ที่ทําการจดทะเบียนของ

ทางราชการ 
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บทที่ 5 

เขาใจคําสอนของนักบุญเปาโลเรื่องศักดิ์ศรีของสตรี 
 

 

ภูมิหลัง : เปาโลถูกกลาวหาวามีอคติกับสตรี  เพราะจากขอเขียนของทานในที่ตาง ๆ 

มักจะบอกใหผูหญิงตองเงียบ ตองเชื่อฟง 

............................................................... 

เราตองทําความเขาใจกอนวาเปาโลเขียนจดหมายขึ้นแตละฉบับนั้นเพื่อตอบ

ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  ไมไดมีเจตนาที่จะสอนคนทั่วไป  ทานเองก็ไมไดนึกวา

จดหมายของทานจะถูกนํามาอานเปนคัมภีรจนกระทั่งถึงปจจุบัน  ดังนั้น  บางเรื่องจึงไมได

เปนคําสอนเพื่อพระศาสนจักรสากล  แตเฉพาะที่เฉพาะกาล  เราจึงตองมาดูที่มาที่ไปของ

จดหมายของแตละฉบับดวย  และความคิดของเปาโลก็มีพัฒนาการไปเรื่อย ๆ เรื่องอวสาน

ตกาลที่เขียนถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง กบัฉบับที่สองก็มีรายละเอียดที่แตกตางกัน 

 เรื่องสตรีนั้นเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะที่วัฒนธรรมของที่นั้นคือชายเปน

ใหญ   คนเขียนพระคัมภีรสวนใหญก็เปนผูชาย  พระเจาซึ่งไมไดเปนทั้งชายหรือหญิงก็ถูก

บรรยายในลักษณะของผูชาย  ซึ่งอาจจะมีภาพของผูหญิงอยูบาง  เชน ความออนหวาน  

ความเมตตาสงสาร  ผูปกครองบานเมืองสมัยนั้นก็เปนชาย  ผูนําศาสนาตาง ๆ ก็เปนชาย  

หัวหนาศาลาธรรมก็เปนชาย  ผูหญิงมีหนาที่อยูบาน  ทํางานบาน  ภาพของผูหญิงตาม

ธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวนี้จึงเขาไปในคําสอนของทาน 

 ดังนั้นเราตองแยกระหวางคําสอนหลักกับวัฒนธรรม 

 เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือจดหมายของเปาโลนั้นไมใชทุกฉบับหรือทุกตอนเปน

ขอเขียนของเปาโลเอง  แตมาจากลูกศิษยของเปาโลคนอื่น ๆ ดวย  พวกเขาเขียนในนาม

ของเปาโล  และบางฉบับนั้นเขียนขึ้นขณะที่มีการเบียดเบียนศาสนา  ดังนั้นจึงอาจจะมีขอ

คําสอนบางประการที่เขียนอยางเลี่ยง ๆ เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงทางสังคมหรือทําให

เกิดการไมยอมรับขึ้นมาได 

ความจริงคืออะไร – ตามคําสอนของพระเจานั้น ถือวาชายและหญิง มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน 

ถาเราพิจารณาดูคําสอนของเปาโล  จดหมายที่ถือวาเปนขอเขียนของเปาโลแท  
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  สวนที่เหลือเขียนขึ้น 20-30 ป หลังเปาโล คือ โคโลสี  เอเฟซัส 2 เธสะโลนิกา 1ทิ

โมธี 2ทิโมธี ทิตัส 

 จดหมายที่เขียนเรื่องสตรี  เชน 1คร 1.1:16;1 คร 14:34-35; อฟ 5:22-32 ; อส 

3:18-19 ; 1ทธ 2:8-16; ทต 2:4-5 

คําสอนของเปาโลไดรับมรดกมาจากคําสอนของพระเยซูเจาเอง  พระเยซูเจาทรง

ใหเกียรติแกบรรดาสตรีในการทํางาน ดังที่เราจะเห็นไดวาพระองคทรงมีศิษยเปนผูหญิง

หลายคน “อัครสาวกสิบสองคนอยูกับพระองค  รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองคทรงรักษาให

พนจากปศาจราย...หญิงเหลานี้สละทรัพยของตนมาชวยเหลือพระองคและบรรดาอัคร

สาวก” (ลูกา 8:1-3) นี่แสดงวามิใชเฉพาะผูชายเทานั้น  แตหญิงก็มีสิทธิเรียนรูและมาเปน

ศิษยติดตามพระองค 

 เหตุการณสําคัญอีกประการหนึ่งคือตอนที่พระเยซูเจาตองรับแบกไมกางเขน  

บรรดาสตรีติดตามพระองคไปตลอด (ผูชายหายไปไหนหมด) 

 ผูหญิงเปนพวกแรกที่พระเยซูเจาประจักษมาใหเห็นขณะที่ทรงกลับคืนชีพ 

 พระเยซูเจาทรงรักษาแมยายของเปโตร  และเมื่อนางหายดีแลวก็มารับใชพระเยซู

เจาและพระศาสนจักร นางใชบานของเธอเปนที่ชุมนุมพิธีศีลมหาสนิทหรือการรับปง

ศักดิ์สิทธิ์ 

 พระเยซูเจายังทรงใหบทบาทของผูหญิงเพื่อการสอนขอคําสอนหลาย ๆ ประการ

เชน  ผูพิพากษาที่ไรมโนธรรมและหญิงมายผูรบเรา (ลก 18) เศษเงินของหญิงมาย (มก 

13: 41-44) 

 เปาโลใหคําสอนหลักเรื่องสตรี  ในกาลาเทีย 3:27-28 ดังนี้ “เพราะทุกคนที่ไดรับ

ศีลลางบาปในพระเยซูคริสตเจาก็สวมพระคริสตเจาไว  ไมมีชาวยิวหรือชาวกรีก ไมมีทาส

หรือไท ไมมีชายหรือหญิงอีกตอไป  เพราะทําคนเปนหนึ่งเดียวในพระคริสตเยซู” 

 คําสอนนี้ทําใหหลายคนทึ่ง  เพราะความเปนหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสตเจาไมมี

กําแพงใดมาขวางกั้น  ไมวาจะเปนเชื้อชาติ  ภาษา  หรือเพศ  เราอาจจะมีความแตกตาง

ในเรื่องเหลานี้แตจะไมทําใหเรามีการแตกแยก  เพราะเหนือความตางเหลานี้คือ 

“ศักดิ์สิทธิ์”  ที่ทุกคนมีเสมอกัน  ความเปนคริสตไมไดเปลี่ยนสัญชาติหรือเพศคน  แตให

เกียรติคน  นี่เปนการประกาศศักดิ์ศรีของสตรีอยางเดนชัดของเปาโล 
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ผูหญิงไมแตงงานไดไหม 

 มีคําถามจากชาวเมืองโครินธวาผูหญิงไมแตงงานไดไหม (1คร7)  ที่มาของคําถาม

นี้มาจากเมืองโครินธในสมัยนั้นผูหญิงที่คลอดลูกแลวตองตายไปจํานวนมาก  มีชาย

มากกวาหญิง  หญิงจึงตองมีหนาที่ที่จะตองแตงงาน  เปาโลจึงตอบไปวา “ไมแตงงานก็ดี  

แตเพื่อปองกันการผิดประเวณีก็ควรแตงงาน” (เทียบ 1 คร 7:2) 

 

ผูหญิงจะตองปฏิบัติตัวอยางไรขณะรวมพิธีกรรม 

 คําตอบใน 1 คร 11: 2-6  ชายและหญิงมีสิทธิในการทําการอธิษฐานภาวนา ชาย

และหญิงมีสิทธิในการประกาศพระวาจาและการเทศน  ที่ตางกันคือการใชผาคลุมศีรษะ 

 ประเพณีการคลุมศีรษะในการสวดภาวนาเปนของชาวยิว  ไมใชของคนทั้งโลก  

ดังนั้นคริสตชนตองทําตามหรือไม  คําตอบคือ  “ไม”  สวนผูหญิงนั้นไมสมควรปลอยผม  

เพราะในสังคมยิวนั้นการที่หญิงไวผมยาวและปลอยผมนั้น แสดงอาการที่ไมเรียบรอย  

เรียกรองความสนใจจากผูชาย  หรือไมก็เปนพวกโสเภณี  จึงควรคลุมศีรษะขณะรวม

พิธีกรรม นี้เปนกฎเฉพาะกิจ  เฉพาะที่ ไมไดเปนพระบัญญัติ 

 

การพูดในพิธีกรรม 

 มีขอความวาใหสตรีอยูเงียบ ๆ ในที่ชุมชน (1 คร 14:34-35)  เรื่องนี้นักการศึกษา

หลายคนบอกวาเปนขอความที่เติมเขามา  เพราะเกิดปญหาขึ้นในขณะรวมพิธีกรรม  

เพราะมีผูหญิงบางคนชอบพูด  คัดคาน  หรือแสดงความคิดเห็น เปนปญหาเฉพาะของ

ทองที่  จึงตองมีระเบียบออกมาโดยเฉพาะ  ไมไดเปนกฎหรือคําสอนทั่วไป 

 เชนเดียวกับเรื่องบุรุษและสตรีในที่ชุมนุมใน 1 ทธ 2:8-15 ที่ใหสตรีสงบเสงี่ยม  

แตงกายสุภาพเรียบรอยถูกตองตามกาละเทศะ ฯลฯ ก็เปนระเบียบเฉพาะที่เหมือนกัน 

 

เรื่องของอํานาจชายกับหญิงใครใหญกวากัน 

 ใน เอเฟซัส 5;21-23 เปาโลสอนวา “ภรรยาจงยอมอยูใตอํานาจของสามี  เหมือน

ยอมอยูใตอํานาจขององคพระผูเปนเจา  เพราะสามีเปนศีรษะของภรรยา  เหมือน 
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พระคริสตเจาทรงเปนพระเศียรของพระศาสนจักร..” มี  2  คําสําคัญที่เปน key word ใน

ขอนี้ คือ “ศีรษะ” กับ “ใตอํานาจ”                 

1.  “ศีรษะ”  ในภาษากรีก มี 2 คํา คือ อารเฮ กับ เกฟาเล 

“อารเฮ” เหมือนกับ Arch เชน Archbishop อัครสังฆราช คือ ผูเปนหัวหนา

ของบรรดาพระสังฆราช 

สวน “เกฟาเล”  หมายถึงผูนํา เหมือนทหาร  นําหนาเพื่อทําหนาที่ปกปองคุม

กัน  ยอมตายแทนลูกนอง  ในจดหมายนี้ เรียกพระเยซูคริสตวาเปน เกฟาเล 

 ดังนั้น เมื่อพระคัมภีรบอกวาสามีเปนศีรษะของภรรยา  หมายความวา  

สามีจะตองคุมครองปองกันภรรยา  ยอมตายเพื่อภรรยา  สละชีวิตเพื่อภรรยา  

ตามประเพณีของชาวยิว  ในบานนั้นสามีจะอยูใกลประตู สวนภรรยาอยูลึก

ออกไป  เพื่อวามีศัตรูมาสามีจะไดรับหนาไวกอน  สามีสามารถปกปองภรรยา

ได 

2. “ใตอํานาจ”  มาจากภาษากรีกวา ฮิโปตาโส  ซึ่งมีความหมายวา นบนอบ  

นอบนอม ไมใชแบบทหาร แตเปนการแสดงถึงความซื่อสัตยในพันธสัญญา  

เปนการแสดงความรักที่มั่นคง  ไมเปลี่ยนเปลง  รักที่เอาใจใสชวยเหลือ

สนับสนุนใหครอบครัวมีความมั่นคง    

สรุปไดวา เปาโลไมไดเห็นสตรีเปนศัตรู  ถาลองอานคําทักทายสงทายจดหมายใน

โรม 16  จะเห็นไดวาเปาโลไดฝากฝงบุคคลตาง ๆ ไวกับกลุมคริสตชนที่นั่นถึง 27 

คน ระบุชื่อไวเรียบรอย  ในจํานวนนี้มีทั้งหญิงและชาย  แสดงวา ผูรวมงานของ

ทานนั้นไมไดจํากัดอยูเฉพาะผูชายเทานั้น  สตรีก็ไดรับเกียรติดวยถึงสิบคน  ใน

การระบุชื่อของบุคคลที่เปาโลเขียนถึงนั้น มี “เฟบี”  ที่เปนชื่ออันดับแรกเลย

ทีเดียว  และเฟบีก็เปนผูหญิงเสียดวย 

 

 

(สรุปบทเทศนของคุณพอมีเกล โดย คุณพอวัชรศิลป  กฤษเจริญ) 

 

 

64 



 
 

บทที่ 6 

คุณสมบัตสิตรีอาสาสมัคร 
 

 

คุณสมบัติของผูนํา 

 3:1   คําคํานี้เปนความจริง  คือวาถาบุคคลใดปราถนาจะทําหนาที่เปนผูนํา   

 บุคคลนั้นก็ปรารถนาจะกระทําภาระกิจอันประเสริฐ 

 3:2   ผูนํานั้นจึงตองเปนคนที่ไมมีใครติเตียนได เปน คนรอบคอบ  เปนคนรูจัก     

 ประมาณตน  เปนคนมีความประพฤติดี มีอัชฌาสัย รับแขกดี  เหมาะที่จะเปนครู 

 3:3   ไมดื่มน้ําเมา  ไมเปนนักเลง  ไมเปนคนโลภมักได แตเปนคนสุภาพ ไมชอบ

 วิวาท   ไมเปนคนเห็นแกเงิน 

 3:4   ตองเปนผูปกครองบานเรือนของตนไดดี  บังคับบัญชาบุตรหลานของตน

 ดวยความสงางามทุก ๆ ดาน 

 3:5   เพราะวาถาบุคคลใด ไมรูจักปกครองบานเรือนของตน คนนั้นจะดูแลชุมชน

 อยางไรได 

 3:6   อยาใหผูที่กลับตัวกลับใจใหม ๆ เปนผูนํา เกรงวาเขาจะเยอหยิ่ง และก็จะถูก

 ปรับโทษเหมือนอยางปศาจ 

 3:7   นอกนั้นเขาจะตองมีชื่อเสียงที่ดีในทามกลางสาธารณชน เพื่อปองกันเขามิ

 ให ถูกวิพากษวิจารณมากเกินความจําเปน 

 

คุณสมบัติของผูชวย 

 3:8  ฝายผูชวยนั้นก็เชนเดียวกัน คือตองเปนคนสงางาม ไมเปนคนสองลิ้น ไม

 ชอบดื่มน้ําเมา ไมเปนคนโลภมักได 

 3:9 และเปนคนยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนาดวยเจตนาดวยเจตนา บริสุทธิ์ 

 3:10   อาสาสมัครควรไดรับการทดลองงานเสียกอนและเมื่อเห็นวาไมมีขอตําหนิ

 แลว จึงตั้งเขาไวในตําแหนงผูชวย                             

 3:11 ฝายคูครองของเขาก็เชนเดียวกัน ตองเปนคนสงางาม ไมใสรายผูอื่น เปนคน

 รูจักประมาณตนและเปนคนสัตยซื่อในสิ่งทั้งปวง            65 

 3:12   จงใหผูชวยนั้นบังคับบัญชาบุตรของตน และ ปกครองบานเรือนของตนได 

 3:13   เพราะวาคนที่กระทําการในหนาที่ผูชวยไดดีก็ไดตําแหนงอันมีเกียรติ และ

 มีใจกลาเปนอันมากในฐานะเปนตัวแทนขององคกรศาสนา    

 

อาสาสมัครที่มีคุณภาพในมิติศาสนา 

 4:6   ถาทานจะไดพิจารณาถึงเงื่อนไขตอไปนี้ ทานก็จะเปนผูรับใชที่ดีของศาสนา

 และเจริญรุงเรืองขึ้นดวยหลักคําสอนที่ดีที่ทานไดประพฤติตามนั้น 

 4:7   ทานจงหลีกเลี่ยงเทพนิยายอันไรสาระ แตจงฝกตนในทางศาสนา 

 4:8   เพราะการรูจักฝกฝนบังคับรางกายนั้นมีประโยชนมาก และหนทางของ

 ศาสนาก็ใหประโยชนในทุกดาน ทั้งในสถานการณปจจุบันและชีวิตอนาคต 

 4:9   คํานี้เปนคําสัตยจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะพึงรับไว 

 4:10   กลาวคือ   ถาเราตรากตรําทํางานหนักและสูชีวิต เราก็มีความหวังอัน

ยั่งยืน ในการดํารงชีวิตเพราะพระศาสดาของเราทรงเปนแบบอยางแหงการบําเพ็ญเพียร

 ชีวิตของพระองคจึงยั่งยืนเปนอมตะนิรันดร 

 4:11   จงบัญชาและสั่งสอนสิ่งเหลานี้แกทุกคน 

 

จงเปนแบบอยางที่ดีโดยอาศัยการดําเนินชีวิตตามคุณคาศาสนา 

 4:12   อยาใหผูใดดูหมิ่นความหนุมสาวของทานแตจงเปนแบบอยางของคน

 ทั้งหลายที่ยึดมั่นในศาสนา ดวยวาจาและความประพฤติ เปนบุคคลที่มีความรัก มี

 น้ําใจ และถือความบริสุทธิ์ 

 4:13   จงใฝใจในการอาน ในการเทศนา และในการสั่งสอน 

 4:14   อยาละเลยพรสวรรคที่มีอยูในตัวทาน ซึ่งไดมาแตกําเนิด และดวยความ

 ประพฤติที่ดีงามของทาน 
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 4:15   จงประพฤติหนาที่เหลานี้โดยถือเปนชีวิตจิตใจ เพื่อความเจริญของทานจะ

 ไดปรากฏแจงแกคนทั้งปวง 

 4:16   จงระวังตัวทานและคําสอนของทาน จงยึดขอที่กลาวนี้ใหมั่น เพราะเมื่อ

 ทานกระทําดังนี้ ทานจะชวยตัวทานเองและคนทั้งปวง ที่ฟงทานใหประสบ

 ความสําเร็จ 

 

 5:1   อยาพูดสบประมาทคนที่มีอาวุโส  แตจงตักเตือนเขาเสมือนบิดา และคน

 หนุมทั้งหลายเปนเสมือนพี่หรือนอง 

 5:2   สตรีผูมีอาวุโสควรไดรับเกียรติเสมือนมารดาและสวนสตรีสาว ๆ ก็ใหเปน

 เสมือนพี่สาวนองสาวดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 

จงเคารพและชวยเหลือผูปกครองที่ดี 

 5 :17   จงถือว าผูปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรไดรับ เกียรติสองเท า 

 โดยเฉพาะผูปกครองที่ทํางานหนักในการเทศนาและสั่งสอน 

 5:18   เพราะพระคัมภีรกลาววา “อยาเอาตะกรอครอบปากวัว เมื่อมันกําลังนวด

 ขาวอยู” และ “ผูที่ทํางานควรจะไดรับคาจางของตน” 

 5:19   อยายอมรับคํากลาวหาผูปกครองคนใดเวนแตมีพยานสองสามคน 

 5:20   สําหรับผูปกครองที่ยังคงกระทําบาป จงวากลาวตักเตือนตอหนาคนทั้งปวง 

 เพื่อผูอื่นจะไดเกรงกลัวดวย 

 

 

 

(เรียบเรียงจากพระคัมภีร 1 ทิโมธี บทที่ 3-5) 
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ขอขอบคุณ :  ผูบุกเบิกและสนับสนุนงานของกลุมสตรี 

1. คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพ 

2. คณะอุรสุลินแหงสหภาพโรมัน 

3. สมาคมสตรีไทยคาทอลิก สภาพระสังฆราชคาทอลิก 

 แหงประเทศไทย 
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คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อสตร ี

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

 
 

คณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาสงัคม แผนกสตร ี

สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 



เธอ 

ภาพพระมารดาผูรับเกียรติยกสูสวรรค 

แมถูกวาดไวอยางสงางามและนาตื่นตาตื่นใจ 

...ดวยอาภรณดวงอาทิตย...แทนยืนดวงจันทร และมงกุฎดาวสิบสองดวง 

แต...ภาพจริงของเธอผูเรียบงายและเขมแข็ง ยังไมเคยลบเลือน 

เธอมิใชดาราที่โลกหลงใหล 

เธอมิใชราชินสีวรรคที่โลกกราบกราน 

แต...เธอคือผูรับใชที่ต่ําตอย 

...เธอคือผูชื่นชมพระพักตรพระเจา พระผูไถกู 

...เธอคือผูสรรเสริญสดุดีพระองคผูทรงทําการยิ่งใหญ 

บทเพลงชีวิตที่ดังขึ้นในบานของเศคารยิาห 

ไดประกาศตัวตนแทจริงของเธอ ผูที่พระเจาโปรดปราน 

เธอคือสตรีผูนั้นที่ใฝหาความยุติธรรมใหมบนผืนแผนดิน 

...ความยุติธรรมของพระเจา 

พระเจาของเธอเปนพระเจาที่ลมบัลลังกผูหยิ่งยโส 

...เปนพระเจาที่เชิดชูผูออนนอมถอมตน 

...ทรงประทานสิ่งดีแกผูอดอยาก 

...ทรงสงเศรษฐีกลับไปมือเปลา 

เธอประกาศปรีชาญาณสวนทางโลก 

ในโลกทีเ่ชื่อทฤษฎีปลาใหญกินปลาเล็ก 

...เธอประกาศความเชื่อในพระเจาผูเมตตาคนออนแอ 

ในโลกทีบู่ชาอานุภาพของไมซุง และมองขามไมซีก 

...เธอประกาศอานุภาพของพระเจา ผูยกยองคนต่ําตอย 

 
ขอความจากหนังสือ :  สายธาร วันเวลากับพระวาจา วันอาทิตย ป C  

  โดย น.สาราจิตต 
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