
พระวาจาเพื่อการถือศีลอด 
 
 

อพย. 24:18,34:28-29 
โมเสสเขา้ไปในกลุ่มเมฆแลว้ข้ึนไปบนภเูขา โมเสสอยูบ่นภเูขาเป็นเวลาส่ีสิบวนัส่ีสิบคืน โมเส ส

อยูท่ี่นัน่กบัพระยาห์เวห์เป็นเวลาส่ีสิบวนัส่ีสิบคืน โดยไม่ไดกิ้นหรือด่ืมอะไรเลย พระยาห์เวห์ทรงจารึก
ถอ้ยค าของพนัธสัญญา คือบทบญัญติัสิบประการไวบ้นแผน่ศิลาทั้งสอง   

เม่ือโมเสสถือแผน่ศิลาจารึกพระบญัญติัสองแผน่ลงมาจากภเูขาซีนาย เขาไม่รู้ว่าใบหนา้ของเขามี
แสงเรืองเพราะเขาไดส้นทนากบัพระยาห์เวห์ 
 

ลนต. 23:26-32 
พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสส อีกว่า  “วนัท่ีสิบของเดือนท่ีเจด็จะเป็นวนัขออภยับาป ท่านทั้งหลาย

จะตอ้งจดัชุมนุมเพื่อนมสัการพระยาห์เวห์ ท่านจะตอ้งจ าศีลอดอาหารและน าส่ิงของมาถวายแด่พระยาห์
เวห์เป็นเคร่ืองบชูาใชไ้ฟเผา ท่านจะตอ้งงดท างานทุกอยา่งในวนันั้น เพราะเป็นวนัขออภยับาป เม่ือท่าน
จะตอ้งท าพิธีขออภยับาปของท่านเฉพาะพระพกัตร์พระยาห์เวห์ พระเจา้ของท่าน  ผูใ้ดท่ีไม่จ าศีลอด
อาหารในวนันั้น จะถูกขบัไล่ออกจากประชากรของตน  ผูใ้ดท่ีท างานในวนันั้น จะตอ้งถูกขบัไล่ออกจาก
ประชากรของตน ท่านจะงดท างานทุกอยา่ง ขอ้ก าหนดน้ี ท่านทั้งหลายพึงปฏิบติัตามตลอดไปชัว่ลูกชัว่
หลาน ไม่ว่าท่านจะพ านกัอยูท่ี่ใด  วนันั้นจะตอ้งเป็นวนัพกัผอ่นเหมือนวนัสับบาโต ท่านจะตอ้งจ าศีลอด
อาหาร ท่านจะตอ้งพกัผอ่นหยดุงานเหมือนในวนัสับบาโต ตั้งแต่เยน็วนัท่ีเกา้จนถึงเยน็วนัต่อไป” 

 

วนฉ. 20:26 
แลว้ชาวอิสราเอลทั้งหมดและประชากรทุกคนข้ึนไปท่ีเมืองเบธเอล ร้องไหอ้ยูท่ี่นัน่เฉพาะพระ

พกัตร์พระยาห์เวห์ อดอาหารตลอดทั้งวนัจนถึงเยน็ และถวายเคร่ืองเผาบชูาและศานติบชูาเฉพาะพระ
พกัตร์พระยาห์เวห์ 

 

1ซมอ. 31:13 
เขาอญัเชิญพระอฐิัไปฝังไวใ้ตต้น้มะขาม ท่ีเมืองยาเบช แลว้จ าศีลอดอาหารไวทุ้กขเ์ป็นเวลาเจด็วนั 



1พกษ. 19:8,21:27 
เอลียาห์จึงลุกข้ึนกินและด่ืม อาหารน้ีท าใหเ้ขามีก าลงัเดินไดส่ี้สิบวนัส่ีสิบคืนจนถึงโฮเรบ ภเูขา

ของพระเจา้ 
เม่ือกษตัริยอ์าหบัทรงไดย้นิถอ้ยค าเหล่าน้ี พระองคท์รงฉีกฉลองพระองคด์ว้ยความทุกข ์ทรงสวม

ใส่เส้ือผา้กระสอบ ไม่ทรงยอมเสวยพระกระยาหาร บรรทมทั้งๆ ท่ียงัฉลองพระองคด์ว้ยผา้กระสอบ ทรง
พระด าเนินโดยกม้พระเศียรแสดงความทุกข ์

 

2พศด. 20:3 
กษตัริยเ์ยโฮชาฟัททรงกลวัและตั้งพระทยัแสวงหาพระยาห์เวห์ ทรงสั่งใหป้ระชาชนทัว่อาณาจกัร

ยดูาห์จ าศีลอดอาหาร 
 

อสร. 8:21-23,10:6 
ท่ีริมคลองอาหะวานั้น ขา้พเจา้ก็ประกาศใหจ้  าศีลอดอาหาร เพื่อพวกเราจะไดถ่้อมตนเฉพาะพระ

พกัตร์พระเจา้ของเรา ทลูขอพระองคใ์หท้รงน าพวกเรา ลูกหลาน พร้อมกบัขา้วของของเราใหเ้ดินทาง
โดยปลอดภยั ขา้พเจา้ละอายท่ีจะทลูขอใหก้ษตัริยป์ระทานก าลงัพลและกองทหารมา้มาปกป้องพวกเรา
จากศตัรูระหว่างการเดินทาง เพราะขา้พเจา้เคยทลูกษตัริยแ์ลว้ว่า “พระเจา้ของเราทรงปกป้องบรรดาผูท่ี้
แสวงหาพระองคใ์หป้ลอดภยั แต่ทรงใชพ้ระอานุภาพลงโทษผูท่ี้ละทิง้พระองค์ ” เราจึงจ าศีลอดอาหาร
และวอนขอพระเจา้ของเราในเร่ืองน้ี พระองคก์็ทรงฟังค าอธิษฐานของเรา  

 แลว้เอสราก็เดินจากหนา้พระวิหารของพระเจา้เขา้ไปในหอ้งของเยโฮคานนั บุตรเอลียาชีบ เขา
คา้งคืนอยูท่ี่นัน่โดยไม่กินไม่ด่ืม เพราะเป็นทุกขท่ี์ผูก้ลบัจากถ่ินเนรเทศไม่ซ่ือสัตยต่์อพระเจา้ 
 

นหม. 1:4,9:1 
เม่ือขา้พเจา้ไดย้นิข่าวน้ี ก็นัง่ลงร้องไหเ้ป็นทุกขอ์ยูห่ลายวนั จ  าศีลอดอาหาร และอธิษฐานภาวนา

เฉพาะพระพกัตร์พระเจา้แห่งสวรรค ์  
วนัท่ียีสิ่บส่ีเดือนเดียวกนันั้น ชาวอิสราเอลมาชุมนุมกนัเพื่อจ  าศีลอดอาหาร สวมเส้ือผา้กระสอบ 

โปรยฝุ่ นดินบนศีรษะ 
 
 
 



อสธ. 4:3,4:15-16 
ในทุกแควน้ท่ีพระบญัชาของกษตัริยแ์ละพระราชกฤษฎีกาไปถึง ชาวยวิไวทุ้กขใ์หญ่ จ  าศีลอด

อาหาร ร้องไหค้ร ่ าครวญ หลายคนโปรยข้ีเถา้บนผา้กระสอบใชเ้ป็นท่ีนอน 
พระนางเอสเธอร์ทรงสั่งคนไปบอกโมรเดคยัว่า  “จงไปรวบรวมชาวยวิทุกคนท่ีอยูใ่นนครสุสา จง

จ าศีลอดอาหารเพื่อขา้พเจา้ ไม่กินไม่ด่ืมเป็นเวลาสามวนัสามคืน ขา้พเจา้และสาวใชก้็จะจ าศีลอดอาหาร
เช่นเดียวกนัดว้ย แลว้ขา้พเจา้จะเขา้เฝ้ากษตัริย ์แมจ้ะเป็นการละเมิดกฎหมาย ถ้ าจะตอ้งตาย ขา้พเจา้ก็
ยอม” 
 

สดด. 23:1-6,35:13,69:10,109:4,109:24 
พระยาห์เวห์ทรงเล้ียงดูขา้พเจา้อยา่งผูเ้ล้ียงแกะ ขา้พเจา้จึงไม่ขาดส่ิงใด พระองคท์รงปล่อยใหข้า้พ

เจา้นอนพกัอยูใ่นทุ่งหญา้เขียวขจี ทรงน าขา้พเจา้ไปริมสายนทีท่ีเงียบสงบ เพื่อฟ้ืนฟูจิตใจของขา้พเจา้ ทรง
ช้ีทางใหข้า้พเจา้เดินไปบนมรรคาแห่งความชอบธรรม ทรงซ่ือสัตยต่์อพระนามของพระองค ์ แมข้า้พเจา้
จะตอ้งเดินไปในหุบเขาท่ีมืดมิด ขา้พเจา้ก็จะไม่กลวัอนัตรายใดๆ เพราะพระองคท์รงอยูก่บัขา้พเจา้ พระค
ทาและธารพระกรของพระองคช่์วยใหข้า้พเจา้อุ่นใจ พระองคท์รงจดัเตรียมโต๊ะอาหารไวส้ าหรับขา้พเจา้ 
ต่อหนา้เหล่าศตัรู ทรงเทน ้ามนัเจิมศีรษะของขา้พเจา้ ทรงเทเคร่ืองด่ืมลงในถว้ยของขา้พเจา้จนลน้ปร่ี พระ
กรุณาและความรักมัน่คงของพระองคจ์ะติดตามขา้พเจา้ไปทุกวนัตลอดชีวิต ขา้พเจา้จะพ านกัอยูใ่นพระเค
หาของพระยาห์เวห์ตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ 

แต่ยามท่ีเขาลม้ป่วย ขา้พเจา้ก็เป็นทุกข ์สวมเส้ือผา้กระสอบ ถ่อมตนโดยจ าศีลอดอาหาร อธิษฐาน
ภาวนาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าอยูใ่นใจ 

ขา้พเจา้จ  าศีลอดอาหารจนหมดก าลงั กลบัไดรั้บแต่การสบประมาท 
เขากล่าวหาขา้พเจา้เป็นการตอบแทนความรักท่ีขา้พเจา้มีต่อเขา ขณะท่ีขา้พเจา้อธิษฐานภาวนา 
เข่าของขา้พเจา้อ่อนเปล้ียเพราะอดอาหาร ร่างกายของขา้พเจา้ผอมโซเพราะขาดไขมนั 

 

อสย.58:3-12 
เขาพดูว่า “ท าไมขา้พเจา้ทั้งหลายจะตอ้งจ าศีลอดอาหาร ถา้พระองคไ์ม่ทอดพระเนตร ท าไมขา้พ

เจา้ทั้งหลายจะตอ้งละเวน้ความสุขสบาย ถา้พระองคไ์ม่ทรงทราบ ” ดูซิ ในวนัท่ีท่านทั้งหลายจ าศีลอด
อาหาร ท่านยงัแสวงหาผลประโยชน์ของตน และ ข่มเหงคนงานทุกคนของท่าน ดูซิ ท่านจ าศีลอดอาหาร 
แต่ยงัทะเลาะวิวาทและโตเ้ถียงกนั ชกต่อยตีกนัอยา่งอยติุธรรม การจ าศีลอดอาหารดงัท่ีท่านปฏิบติัใน
วนัน้ี จะไม่ท าใหเ้สียงของท่านไดย้นิไปถึงเบ้ืองบนเลย น่ีหรือเป็นการจ าศีลอดอาหารท่ีเราพอใจ คือวนัท่ี



มนุษยล์ะเวน้ความสุขสบาย กม้ศีรษะลงเหมือนตน้ออ้ ใชผ้า้กระสอบและข้ีเถา้ปนูอน ท่านจะเรียกการท า
เช่นน้ีว่าเป็นการจ าศีลอดอาหาร และวนัท่ีพระยาห์เวห์พอพระทยักระนั้นหรือ แต่การจ าศีลอดอาหารท่ีเรา
ตอ้งการ คือการแกโ้ซ่ตรวนท่ีอธรรม แกส้ายรัดแอก ปล่อยผูถู้กข่มเหงใหเ้ป็นอิสระ และหกัแอกทุกอนั 
แบ่งปันอาหารกบัผูหิ้วโหย น าคนยากจนไร้ท่ีอยูอ่าศยั เขา้มาในบา้น ใหเ้ส้ือผา้แก่ผูท่ี้ท่านเห็นว่าไม่มี
เส้ือผา้สวม และไม่หนัหนา้หนีจากญาติพี่นอ้ง แลว้ความสว่างของท่านจะข้ึนมาเหมือนรุ่งอรุณ แผลของ
ท่านจะหายอยา่งรวดเร็ว ความชอบธรรมจะเดินน าหนา้ท่าน  และ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์จะเดิน
ตามท่าน ท่านจะทลูขอ และพระยาห์เวห์จะทรงตอบ ท่านจะร้องขอความช่วยเหลือ และพระองคจ์ะตรัส
ว่า “เราอยูท่ี่น่ี” ถา้ท่านจะเลิกข่มเหงผูอ่ื้น เลิกช้ีหนา้กล่าวหาและ พดูร้ายต่อเขา ถา้ท่านแบ่งอาหารใหแ้ก่
คนหิว และตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ทุกข ์ความสว่างของท่านจะปรากฏข้ึนในความมืด และความ
มืดของท่านจะเป็นเหมือนเวลาเท่ียงวนั พระยาห์เวห์จะทรงน าท่านตลอดไป จะตอบสนองความตอ้งการ
ของท่านในแผน่ดินแหง้แลง้ จะทรงท าใหก้ระดูกของท่านแขง็แรง ท่านจะเป็นเหมือนสวนท่ีมีน ้ารด เป็น
เหมือนพุน ้ าท่ีมีน ้ าไหลไม่หยดุ ประชากรของท่านจะบรูณะซากปรักหกัพงั โบราณข้ึนใหม่ ท่านจะวาง
รากฐานท่ีเคยวางไวแ้ต่โบราณข้ึนมาอีก ท่านจะไดช่ื้อว่าเป็นผูซ่้อมก าแพงท่ีพงัแลว้ เป็นผูบ้รูณะถนนใหมี้
บา้นเรือนเป็นท่ีอาศยั  

 

ยรม. 14:12,36:9 
ถึงเขาจะจ าศีลอดอาหาร เราก็จะไม่ฟังเสียงร้องของเขา ถึงเขาจะถวายเคร่ืองเผาบชูาและธญับชูา 

เราก็จะไม่รับ ตรงกนัขา้ม เราจะท าลายลา้งเขาดว้ยดาบ ดว้ยการขาดแคลนอาหาร และดว้ยโรคระบาด” 
ปีท่ีหา้ในรัชสมยัของกษตัริยเ์ยโฮยาคิม พระโอรสของกษตัริยโ์ยสิยาห์แห่งยดูาห์ เดือนท่ีเกา้มี

ประกาศใหป้ระชาชนทุกคนท่ีมายงักรุงเยรูซาเลม็จากหวัเมืองแห่งยดูาห์จ าศีลอดอาหารเฉพาะพระพกัตร์
พระยาห์เวห์ 
 

ดนล. 6:18,9:3,10:1-3 
แลว้กษตัริยก์็เสดจ็กลบัพระราชวงั ทรงอดพระกระยาหารตลอดคืนนั้น ไม่ทรงยอมรับความ

บนัเทิงใดๆและบรรทมไม่หลบั 
ขา้พเจา้จึงหนัหนา้ไปหาพระเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพื่ออธิษฐานและวอนขอพระองคด์ว้ยการจ า

ศีลอดอาหาร สวมผา้กระสอบและโปรยเถา้บนศีรษะ 
ปีท่ีสามในรัชกาลกษตัริยไ์ซรัสแห่งเปอร์เซีย พระเจา้ทรงเปิดเผยพระวาจาแก่ดาเนียล ผูมี้อีกช่ือ

หน่ึงว่า เบลเทชสัซาร์ พระวาจาน้ีเป็นจริง กล่าวถึงสงครามยิง่ใหญ่เขาเขา้ใจพระวาจาน้ีโดยเห็นนิมิต 



เวลานั้น ขา้พเจา้ ดาเนียล ไวทุ้กขอ์ยูส่ามสัปดาห์ ไม่ไดกิ้นอาหารอร่อย ทั้งเน้ือและเหลา้องุ่นไม่ไดเ้ขา้ปาก
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชน้ ้ ามนัหอมชโลมตวัเลยตลอดสามสัปดาห์ 
 

ยอล. 1:14,2:12-13,2:15  
จงประกาศใหมี้การจ าศีลอดอาหาร จงเรียกประชาชนมาชุมนุมกนั จงรวบรวมบรรดาผูอ้าวุโส

และผูอ้าศยัทุกคนในแผน่ดิน ใหม้ายงัพระวิหารของพระยาห์เวห์พระเจา้ของท่าน และจงร้องขอความ
ช่วยเหลือจากพระยาห์เวห์ว่า 

แต่บดัน้ี พระยาห์เวห์ตรัส “ ท่านทั้งหลายจงกลบัมาหาเราดว้ยสุดจิตสุดใจเถิด จงจ าศีลอดอาหาร 
ร ่ าไห ้และไวทุ้กขค์ร ่ าครวญ” จงฉีกใจของท่าน มิใช่ฉีกเส้ือผา้ จงกลบัมาหาพระยาห์เวห์พระเจา้ของท่าน 
เพราะพระองคท์รงเมตตาและกรุณา ไม่ทรงโกรธง่าย ทรงเป่ียมดว้ยความรักมัน่คง ทรงสงสารและไม่
ทรงลงโทษ 

จงเป่าแตรเขาสัตวใ์นศิโยน จงประกาศใหมี้การจ าศีลอดอาหาร จงเรียกประชาชนใหม้าชุมนุมกนั 

 
ยนา. 3:5-10 

ชาวกรุงนีนะเวห์เช่ือฟังพระเจา้ และประกาศใหอ้ดอาหาร สวมเส้ือผา้กระสอบทุกคน ตั้งแต่คน
ใหญ่ท่ีสุดจนถึงคนเลก็ท่ีสุด ข่าวน้ีลือไปถึ งกษตัริยก์รุงนีนะเวห์ พระองคท์รงลุกข้ึนจากพระบลัลงัก์ ทรง
เปล้ืองฉลองพระองคอ์อก ทรงสวมเส้ือผา้กระสอบและประทบันัง่บนกองข้ีเถา้ กษตัริยท์รงประกาศ
กฤษฎีกาในกรุงนีนะเวห์พร้อมกบัขา้ราชบริพารชั้นสูงว่า “ทั้งคนและสัตวไ์ม่ว่าใหญ่หรือเลก็อยา่กินส่ิง
ใด อยา่กินหญา้หรือด่ืมน ้าเลย ทั้งคนและสัตวจ์งสวมผา้กระสอบและร้องหาพระเจา้สุดก าลงั แต่ละคนจง
กลบัใจจากความประพฤติชัว่และเลิกใชก้ารกระท าท่ีรุนแรง ใครจะรู้ได ้พระเจา้อาจทรงเปล่ียนพระทยั 
ทรงพระเมตตา และคลายพระพิโรธท่ีรุนแรง เพื่อเราจะไม่ตอ้งพินาศ ” พระเจา้ทอดพระเนตรเห็นความ
พยายามของเขา ท่ีจะกลบัใจไม่ประพฤติชัว่อีกต่อไป พระเจ้าทรงพระเมตตาไม่ลงโทษตามท่ีตรัสไวว้่าจะ
ทรงลงโทษเขา 
 

ศคย. 7:5,8:19 
 “จงบอกประชากรทั้งหมดของแผน่ดินและบรรดาสมณะว่า เม่ือท่านทั้งหลายจ าศีลอดอาหารและ
ไวทุ้กขใ์นเดือนท่ีหา้และเดือนท่ีเจด็ตลอดเวลาเจด็สิบปีท่ีแลว้มานั้น ท่านไดจ้  าศีลอดอาหารเพื่อเราจริงๆ 
หรือ” 



“พระยาห์เวห์จอมจกัรวาลตรัสดงัน้ี การจ าศีลอดอาหารในเดือนท่ีส่ี เดือนท่ีหา้ เดือนท่ีเจด็ และ
เดือนท่ีสิบจะเป็นความส าราญ ความยนิดี และเป็นการฉลองร่ืนเริงส าหรับพงศพ์นัธ์ุยดูาห์ ดงันั้น จงรัก
ความจริงและสันติเถิด” 
 

ลก. 2:37,4:1-2,5:33-35,18:12 
 

หลงัจากนั้นก็เป็นม่าย เวลาน้ีอายแุปดสิบส่ีปี ไม่ไดอ้อกจากพระวิหารเลย อยูรั่บใชพ้ระเจา้ทั้ง
กลางวนักลางคืนโดยจ าศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนา 

พระเยซูเจา้ทรงไดรั้บพระจิตเจา้เตม็เป่ียมทรงพระด าเนินจากแม่น ้าจอร์แดน พระจิตเจา้ทรงน า
พระองคไ์ปยงัถ่ินทุรกนัดาร ทรงถูกปีศาจผจญเป็นเวลาส่ีสิบวนั ตลอดเวลานั้นพระองคมิ์ไดเ้สวยส่ิงใด
เลย ในท่ีสุด ทรงหิว 

มีผูท้ลูพระเยซูเจา้ว่า “ศิษยข์องยอห์นจ าศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆ ศิษยข์องชาวฟาริ
สีก็ท  าเช่นเดียวกนั ส่วนศิษยข์องท่านกินและด่ืม ” พระเยซูเจา้ตรัสว่า “ท่านจะใหผู้รั้บเชิญมาในงาน
แต่งงานจ าศีลอดอาหารไดห้รือขณะท่ีเจา้บ่าวยงัอยูด่ว้ย แต่จะมีวนัหน่ึงท่ีเจา้บ่าวถูกแยกจากไป วนันั้นผู ้
รับเชิญจะจ าศีลอดอาหาร” 

ขา้พเจา้จ  าศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวนั และถวายหน่ึงในสิบของรายไดท้ั้งหมดของขา้พเจา้” 
 

1คร. 7:1-5,9:27,10:12,10:31 
ขา้พเจา้ขอตอบปัญหาต่างๆ ท่ีท่านเขียนมาดงัน้ี การท่ีคนหน่ึงคนใดไม่แต่งงานนั้นเป็นการดี 

ถึงกระนั้นเพื่อป้องกนัมิใหผ้ดิประเวณี ชายแต่ละคนจงมีภรรยาของตน หญิงแต่ละคนจงมีสามีของตน 
สามีตอ้งเตม็ใจมอบตนเองใหภ้รรยา เช่นเดียวกบัภรรยาตอ้งเตม็ใจมอบตนเองใหส้ามี  ภรรยาไม่เป็น
เจา้ของร่างกายของตนเองเพียงผูเ้ดียว แต่สามีเป็นเจา้ของดว้ย เช่นเดียวกนั สามีไม่เป็นเจา้ของร่างกายของ
ตนเองเพียงผูเ้ดียว แต่ภรรยาก็เป็นเจา้ของดว้ย  ท่านอยา่ปฏิเสธท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์ต่อกนั เวน้แต่จะไดต้ก
ลงกนังดมีเพศสัมพนัธ์ระยะหน่ึงเพื่ออุทิศตนอธิษฐานภาวนา แลว้จึงกลบัมาอยูร่่วมกนัอีก มิฉะนั้น 
ซาตานอาจมาประจญท่านในขณะท่ีควบคุมตนเองไม่ได ้

แต่ขา้พเจา้เคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบงัคบัใหร่้างกายอยูใ่ตอ้  านาจของขา้พเจา้ ดว้ยเกรงว่าหลงัจากท่ี
ไดเ้ทศน์สอนคนอ่ืนแลว้ ขา้พเจา้อาจถูกตดัสิทธิเพราะผดิกติกา  

ดงันั้น ผูท่ี้คิดว่าตนยนืหยดัมัน่คงอยู ่พึงระวงัอยา่ใหล้ม้ 
เม่ือท่านจะกินจะด่ืมหรือจะท าอะไรก็ตาม จงกระท าเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจา้เถิด 



 

2คร. 6:5,11:27 
การถูกโบยตี การถูกจองจ า การจลาจล ความเหน็ดเหน่ือยจากการงาน การอดนอน การอดอาหาร 
ขา้พเจา้ตอ้งท างานเหน็ดเหน่ือยล าบากตรากตร า อดนอนบ่อยๆ ตอ้งหิวกระหาย ตอ้งอดอาหาร

หลายคร้ัง ตอ้งทนหนาว ไม่มีเส้ือผา้สวมใส่ 
 

1ทธ. 2:1-15 
ในขั้นแรกน้ี ขา้พเจา้ขอร้องใหว้อนขอ อธิษฐาน ออ้น วอนแทนและขอบพระคุณพระเจา้เพื่อ

มนุษยทุ์กคน เพื่อกษตัริยแ์ละเพื่อผูมี้อ  านาจเราจะไดมี้ชีวิตท่ีสงบสุขราบร่ืน เป็นชีวิตท่ีมีเกียรติดว้ยความ
เคารพรักพระเจา้ การกระท าเช่นน้ีเป็นการกระท าท่ีดีงามและเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้พระผูไ้ถ่ของเรา 
พระองคมี์พระประสงคใ์หทุ้กคนไดรั้บความรอดพน้และรู้ความจริงท่ีสมบรูณ์ ทั้งน้ีเพราะมีพระเจา้เพียง
พระองคเ์ดียว และพระเจา้กบัมนุษยก์็มีคนกลางแต่เพียงผูเ้ดียวซ่ึงเป็นมนุษยค์นหน่ึง คือพระคริสตเยซู 
ผูท้รงมอบพระองคเ์ป็นค่าไถ่ส าหรับมนุษยทุ์กคน การมอบพระองคด์งักล่าวน้ีคือการเป็นพยานยนืยนัท่ี
ทรงใหไ้วต้ามเวลาท่ีก าหนด และขา้พเจา้ก็ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูป้ระกาศการเป็นพยานยนืยนัน้ี เป็นอคัร
สาวกเป็นผูส้อนคนต่างชาติเร่ืองความเช่ือและความจริง ขา้พเจา้ก าลงัพดูความจริง มิไดพ้ดูความเทจ็ 
ขา้พเจา้ปรารถนาใหบุ้รุษยกมือท่ีบริสุทธ์ิข้ึนอธิษฐานไม่ว่าจะอยูท่ี่ใด อยา่ใหมี้ความโกรธหรือการโตเ้ถียง
ใดๆ ระหว่างกนั สตรีก็เช่นเดียวกบับุรุษ ในการภาวนา สตรีจะตอ้งส งบเสง่ียม แต่งกาย สุภาพเรียบร้อย
ถูกตอ้งตามกาลเทศะ ไม่แต่งผมจนเกินไปหรือสวมใส่เคร่ืองทอง ไข่มุกหรือเส้ือผา้ราคาแพง 
การกระท าท่ีดีงามเท่านั้นเป็นเคร่ืองประดบัสตรีท่ีเล่ือมใสในศาสนา ขณะชุมนุมกนั สตรีควรเรียนรู้โดย
การรับฟังอยา่งเงียบๆ และนอบนอ้ม  ขา้พเจา้ไม่อนุญาตใหส้ตรีสอนหรือใชอ้  านาจเหนือบุรุษ แต่ใหส้ตรี
อยูอ่ยา่งสงบ เพราะพระเจา้ทรงสร้างอาดมัมาก่อนแลว้จึงทรงสร้างเอวาในภายหลงั อาดมัไม่ไดถู้กลวงให้
หลงผดิ แต่ผูท่ี้ถูกลวงใหห้ลงผดิและท าบาปคือภรรยาของเขา  ถึงกระนั้น สตรีจะรอดพน้ไดโ้ดยการมี
บุตรถา้สตรีด าเนินชีวิตอยา่งเหมาะสมโดยมัน่คงอยูใ่นความเช่ือ ความรักและความศกัด์ิสิทธ์ิ 
 

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


