บทที่ 8
ผูหญิงในหนังสือกิจการของอัครทูต
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทเรียนนี้ ทานสามารถที่จะ:
* เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
* จําแนกการปรนนิบัติรับใชของผูหญิงในคริสตจักรสมัยแรก
* ศึกษาตอดวยตนเองถึงเรื่องราวของผูหญิงในหนังสือกิจการของอัครทูต

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ในคราวนั้น เราจะเทฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณของเราบนทาสทาสีของเรา และคน
เหลานั้นจะกลาวคําพยากรณ” กิจการ 2:18

คํานํา
ในบทนีค้ ณ
ุ จะไดศึกษาขออางอิงถึงผูหญิงในหนังสือกิจการทีละคน เพราะวาหนังสือ
กิจการบอกถึงการบริหารคริสตจักรของบรรดาผูเชื่อ การศึกษานี้จะชวยใหมีความรูวาคริสตจักรในยุค
แรกนัน้ พวกผูหญิงมีตําแหนงและการรับใชอยางใดบาง
เปนสิ่งสํ าคัญที่เราตองทํ าความเขาใจถึงตํ าแหนงของผูหญิงในคริสตจักรยุคเริ่มตน
เพือ่ จะไดเปนพืน้ ฐานในการจัดตั้งผูหญิงใหทําหนาที่ปรนนิบัติรับใชในปจจุบันไดอยางเหมาะสม ทั้งยัง
จะชวยคุณใหคนพบหนาที่พิเศษในการรับใชพระเจาสําหรับตัวคุณในพระกายของพระคริสตอันหมาย
ถึง คริสตจักร
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ขออางอิงทั่วไป
มีขอ อางอิงหลายประการเกี่ยวกับผูหญิงในหนังสือกิจการของอัครทูต มีขอพระคัมภีร
หกตอนที่ไดเอยถึงผูหญิงที่มีชื่อเสียง แมมไิ ดเกี่ยวของกับการศึกษาถึงคริสตจักรในยุคแรก
ราชธิดาฟาโรห กิจการ 7:21
พระนางคานดาสี, ซึง่ ขันทีของพระนางนั้นไดรับความรอดโดยคําพยานของฟลิป
กิจการ 8.27
ดรูสิลลา
ภรรยาของเฟลิกสผูวาราชการเมือง
กิจการ 24:24
พระนางเบอรนิส พระขนิษฐาของกษัตริยอากริปปา
กิจการ 25:23
พระแมเจาอารเทมิส (เทพธิดาไดอานา) ไดรบั การบูชาในฐานะเปนเจาแมของเทพเจาและมนุษยซึ่ง
มหาวิหารทีเ่ มืองเอเฟซัสก็มีชื่อเสียงวาเปนหนึ่งในบรรดาสิ่ง
มหัศจรรยทั้งเจ็ดของโลกยุคโบราณ กิจการ 19.27
นองสาวของเปาโล
กิจการ 23:16
ยังมีการอางอิงถึงผูหญิงอีกซึ่งพิจารณาแลวหมายถึงการสะทอนใหเห็น
ตําแหนงและการปรนนิบัติรับใชในคริสตจักรยุคแรกโดยทั่วไป
สมาชิกของคริสตจักรยุคแรก
ในทุกสถานที่ซึ่งมีการประกาศขาวประเสริฐ ผูหญิง (ทัง้ ชาวยิวและตางชาติ) ถูกเอยถึง
วามีอยูทามกลางประชาชนผูเชื่อดวย
ในเยรูซาเล็ม จํานวนผูเ ชื่อชายหญิงยิ่งทวีคูณมากชึ้น (กิจการ 5:14) ในสะมาเรียการ
เทศนาของฟลิปทําใหทั้งหญิงและชายพากันมารับเชื่อ (กิจการ 8:12) ทีเ่ มืองยัฟฟา โดรคัสและผูหญิง
อื่นๆ พากันมาเปนสมาชิกของคริสตจักรยุคแรก (กิจการ 9:36-43) ทีเ่ มืองลิสตราซึ่งมารดาของทิโมธี
อาศัยอยูที่นั่น (กิจการ 16:1) และไดเปนหนึ่งในบรรดาผูเชื่อ
ที่ฟลิปป ลิเดียเปนคริสเตียนคนแรกที่เปลี่ยนศาสนาในยุโรปและเธอไดพาคนในครอบ
ครัวของหญิงอื่นที่ไมปรากฎชื่อใหมารวมเปนสมาชิกของคริสตจักรสมัยนั้นดวย (กิจการ 16:13-15)
ในเธสะโลนิกาและเบอเรีย
มีสภุ าพสตรีที่เปนคนสําคัญหลายคนมารับเชื่อ(กิจการ
17:4, 12) รวมทั้งสตรีผูมีศักดิ์ชาวกรีก จํานวนผูเ ชือ่ ทีเ่ ปนสุภาพสตรีในเมืองมาซิโดเนียนั้นมีจํานวนมาก
แมแตในกรุงเอเธนสก็มีผูตอบสนองการเทศนาของอาจารยเปาโลจํานวนหนึ่งซึ่งสุภาพสตรีคนหนึ่งชื่อดา
มาริสและคนอื่นๆ ไดมารับเชื่อดวย (กิจการ 17:34)
ผูห ญิงทีเ่ อยถึงเหลานี้มิใชเปนแตเพียงผูฟงเฉยๆ ไมมีบทบาทอะไรเลย เธอเหลานั้นเปน
ผูม คี วามเชื่อเขมแข็งแทจริงในเรื่องขาวประเสริฐและเธอเหลานั้นไดรับบัตติศมาในโบสถดวย
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“แตเมื่อฟลิปไดประกาศขาวประเสริฐ วาดวยแผนดินของพระเจาและพระนามแหงพระ
เยซูคริสตแลว คนทัง้ หลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิง” กิจการ 8:12
นักอธิษฐาน
ผูห ญิงในคริสตจักรยุคแรกลวนเปนผูมีบทบาทในการเปนนักอธิษฐาน
นางมารีย
มารดาของพระเยซูไดเขารวมกับผูชายในการอธิษฐานรอคอยการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์.
“พวกเขารวมใจกันขะมักเขมนอธิษฐานพรอมกับผูหญิงและมารียมารดาของพระเยซู
และพวกนองชายของพระองคดวย”
กิจการ 1:14
เมือ่ เปโตรถูกจับขังคุกเพราะคําสั่งของเฮโรด ผูเ ชือ่ หลายคนไดประชุมอธิษฐานกันอยูที่
บานของมารียผูเปนมารดาของยอหน ซึง่ มีอกี ชื่อหนึ่งวา มาระโก โรดา คือ หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยูในคณะ
ผูร วมประชุมอธิษฐาน เธอไดยนิ เสียงเคาะประตูและไดพบเปโตรมายืนอยูที่หนาประตู หลังจากที่ทูต
สวรรคของพระเจาไดชวยเหลือปลดปลอยเขาจากคุก เธอไดนําขาวดีแหงชัยชนะนี้ไปบอกคนอื่นๆ ในที่
ประชุมอธิษฐานดวย (กิจการ 12:12-16)
ในเมืองฟลิปป ผูห ญิงกลุม หนึง่ ที่คณะของอาจารยเปาโลไปพบนั้นอยูที่ฝงแมนํ้าเพื่อ
ประชุมอธิษฐาน
“ในวันสะบาโตเราไดออกจากประตูเมืองไปยังฝงแมนํ้า เขาใจวามีที่สําหรับอธิษฐาน จึง
ไดนงั่ สนทนากับพวกผูหญิงที่ประชุมกันที่นั่น”
กิจการ 16:13
วลีที่วา “เขาใจวามีที่สําหรับอธิษฐาน” หมายความวา นัน่ คือนิสัยหรือความเคยชินของ
พวกผูห ญิงที่จะตองไปรวมตัวกันเพื่อการอธิษฐาน
เปนผูรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในหนังสือกิจการ 2:1 ลูกาบันทึกไววา “ศิษยทั้งหลาย” ไดรวมอยูในที่แหงเดียวกัน พวก
ศิษยทั้งหลาย “หมดทุกคน” นัน้ คือคนประเภทเดียวกันที่เปนนักอธิษฐานดังไดกลาวถึงไวในบทที่ 1.14-15
พวกเรารวมใจกันขะมักเขมนอธิษฐานรอคอยเพื่อใหฤทธิ์อํานาจของพระเจาเทลงมาบนตัวเขา มารียถูก
เอยถึงวาเปนผูหญิงคนหนึ่งซึ่งไดรวมอยูในการอธิษฐานรอคอยการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดวย
ทีเ่ ปนดังนี้หมายความวา เมือ่ ไดเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตนั้น “ทัง้ หมดทุกคน” รวมทั้ง
ผูหญิงดวยที่ไดรับ
เมือ่ ผูสังเกตการณถามเปโตรวา เกิดอะไรขึ้น คําอธิบายของเปโตรไดยกเอาเรื่องของผู
เผย พระวจนะโยเอลซึ่งพยากรณถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอพระคัมภีรกลาววาฤทธิ์
อํานาจของพระเจาจะเทลงมาบนพวกผูหญิงดวย
77

“แตเหตุการณนี้เกิดขึ้นตามคําซึ่งโยเอลผูเผยพระวจนะไดกลาววา…เราจะเทฤทธิ์เดช
แหงพระวิญญาณของเราโปรดประทานแกมนุษยทั้งปวง บุตรา บุตรีของเราทั้งหลายจะกลาวคําพยากรณ
คนหนุม ของทานจะเห็นนิมิต และคนแกจะฝนเห็น ในคราวนัน้ เราจะเทฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณของเรา
บนทาส ทาสีของเราและคนเหลานั้นจะกลาวคําพยากรณ” กิจการ 2:16-18
พระเจาทรงเตรียมการใหผูหญิงไดรับการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคกอนที่พระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเปนเวลานับศตวรรษ
ผูเผยพระวจนะสตรี
หนังสือกิจการบันทึกถึงการที่ผูหญิงไดเปนผูเผยพระวจนะสมจริงตามคําพยากรณของ
โยเอล
“และผูชายคนเดียว (ฟลิปผูประกาศขาวประเสริฐ) มีบตุ รหญิงพรหมจารีสี่คนซึ่งเปนผู
ทํานาย” กิจการ 21:9
สืบเนื่องจากขอพระคัมภีรนี้ คําเผยพระวจนะที่กลาวโดยโยเอลและคําสอนบางประการ
ของอาจารยเปาโล ทานจะไดศึกษาตอไปภายหลังในหลักสูตรเดียวกันนี้ ดังนัน้ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตอง
เขาใจความหมายของคําวา “การเผยพระวจนะ”
พระคัมภีรศัพทสัมพันธสองฉบับใหญๆ คือ ของสตรองและยัง ใหคานิ
ํ ยามไวตรงกันเชน
เดียวกับพระคัมภีรฉบับคําศัพทของไวน ซึง่ ศึกษาคนควาแลวไดความหมายของคําวา“การเผยพระวจนะ”
ไวดังนี้:
การพูดภายใตการดลใจจากพระเจา
การเปดเผยนํ้าพระทัย ความรูสึกทางจิตใจ การใหัคาปรึ
ํ กษาแนะนําและหนทางของ
พระเจา
การอธิบาย การสนับสนุนและการเปนตัวแทนแกสาธารณะ
คําวา “การเผยพระวจนะ” ยังหมายความรวมถึงการสอนหรือการเทศนาภายใตแรง
บันดาลใจจากพระเจา เชนเดียวกับการใชของประทานในการเผยพระวจนะ ซึง่ เปนหนึ่งในบรรดาของ
ประทานพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทานจะไดศกึ ษาเรื่องนี้อีกภายหลังเมื่อทานศึกษาบทบาทของ
ผูห ญิงในเรื่องของประทานฝายวิญญาณ
สนับสนุนพระราชกิจของพระเจา
ผูหญิงในหนังสือกิจการรูจักจัดหาปจจัยและวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนการงานของพระ
เจา ลิเดียไดออกคาเชาตึกใหคณะทํางานมิชชันนารีของอาจารยเปาโล ในเมืองโครินธ อาจารยเปาโลก็ได
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อาศัยอยูใ นบานของปริสซิลลาผูซึ่งมิไดเพียงแตแบงผลกําไรจากธุรกิจของสามีคือ อากิลลาใหแกงานของ
พระเจาเทานั้น แตเธอยังมีตําแหนงสําคัญในคริสตจักรที่เมืองโครินธดวย
พระคัมภีรยังไดบันทึกไวดวยวา โดรคัสไดปรนนิบัติรับใชพระเจาโดยการอุปถัมภพวก
หญิงมายซึง่ รวมไปถึงการจัดหาเสื้อผาเครื่องนุงหมใหพวกเธอดวย
ถูกขมเหงและผูขมเหง
ผูห ญิงตกเปนผูรับเคราะหในการขมเหงขั้นรายแรง ซึง่ เกิดขึ้นในยุคแรกของคริสตจักร
กอนทีท่ านอัครสาวกเปาโลจะกลับใจ ซึง่ พระคัมภีรไ ดบันทึกไววาทานเขาไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบาน
ทุกเรือนและคริสตจักรและตามสถานที่ซึ่งเขาประชุมนมัสการนั้น จับมัดไมวาชายหรือหญิงเอาไปจําไว
และพาไปพิจารณาโทษยังกรุงเยรูซาเล็ม (กิจการ 8:3 และ 9:2) ตอจากนั้น ทานอัครทูตเปาโลก็ไดยอมรับ
สิง่ ทีท่ า นทําทั้งหมด:
“ขาพเจาไดขมเหงคนทั้งหลายที่ถือในทางนี้ จนถึงตาย และไดผูกมัดเขาไวในคุกทั้งชาย
และหญิง”
กิจการ 22:4
ผูห ญิงก็ไดมีบทบาทในฐานะผูขมเหงดวยในคริสตจักรยุคแรก ในเมืองอันทิโอกที่ฟสซิ
เดีย มีผหู ญิงยิวกลุมหนึ่งซึ่งเรียกกันวา “ผูเ ครงศาสนาและผูสูงศักดิ์” ไดตั้งขอกลาวหาตออัครทูตเปา
โลและบารนาบัส
คนบาปซึ่งตองชดใชในความรับผิดชอบ
ผูหญิงตองรวมรับผิดชอบตอบาปดวย บางทีเรือ่ งทีน่ าเศราที่สุดที่กลาวไวในเรื่องผูหญิง
ซึง่ เกีย่ วของกับการรับรูจํานวนเงินในหนังสือกิจการ 5:1-11 คือ ผูห ญิงที่ชื่อสัปฟราผูรวมกับสามีของ
หลอนในแผนการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องเงิน
ขณะที่คุณอานเรื่องนี้ จงสังเกตใหดีวา สถานการณนี้ตรงกันขามที่เกิดกับอาดัมกับเอวา
ในเรื่องนี้ ซาตานใสแผนการชั่วรายไวในหัวใจของสามีและสัปฟราก็รวมมือกับสามีในแผนการโกงนั้นดวย
สับฟราถูกพิจารณาวามีความผิดเทาเทียมกันเพราะวา เธอรูอยูเต็มอกเรื่องบาปของสามี
และยังรวมกับเขาในการนั้น ในดานคุณธรรม ผูห ญิงจะหลับตาเชื่อสามีชนิดหูหนวกตาบอดไมไดและไมมี
ขอแกตัวใดๆ เลยจะอางวาเพราะเชื่อฟงสามีก็ฟงไมขึ้น
ดวยมาตรฐานเดียวกันนี้ ผูท เี่ ปนสาวกติดตามพระคริสต ไมวาหญิงหรือชายตองรักษา
ความบริสุทธิ์ในทํานองเดียวกัน
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ชื่อ ……………………………………………

แบบทดสอบดวยตนเอง บทที่ 8
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2. จงเขียนรายการทีผ่ ูหญิงมีสวนรวมในการรับใชตามที่บันทึกไวในหนังสือกิจการมาสัก 4 รายการ

3. จงอานขอความตอไปนี้ ถาขอความใดถูกตองจงเขียนตัว ถ ในชองวางขางหนา ถาเห็นวาผิดจงเขียน
ตัว ผ ในชองวาง
. ผูห ญิงไมไดรับอนุญาตใหเผยพระวจนะในคริสตจักรยุคแรก
. ผูห ญิงไมตองรับผิดชอบความบาป ถาหากวาคูสมรสขอรองใหกระทํารวมกัน
. ผูไ มไดรับการยินยอมใหอธิษฐานและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
. ไมบนั ทึกไววาผูหญิงไดรวมอยูในการประชุมอธิษฐานในคริสตจักร
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สําหรับศึกษาตอเพิ่มเติมดวยตนเอง
1. หนังสือกิจการไดบันทึกเปนหลักฐานวา ผูห ญิงเปนผูเผยพระวจนะในคริสตจักรยุคแรก พระคัมภีรเดิม
ก็เปดเผยวาผูหญิงไดมีบทบาทปรนนิบัติรับใชตามลําดับกอนหลังจวบจนถึงการเสด็จมาของพระเยซู
คริสต จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้เพื่อใหไดรายละเอียดเพิ่มเติมของการที่ผูหญิงเปนผูเผยพระวจนะใน
พระคัมภีรเดิม
มิเรียม: อพยพ 15:20
เดโลราห: ผูวินิจฉัย 4:4
ฮุลดาห: 2 พงศกษัตริย 22:14, 2 พงศาวดาร 34:22
โนอัดยาห: เนหะมีย 6:14
ผูหญิงไมทราบชื่อ: อิสยาห 8:3
2. สําหรับขออางอิงเกี่ยวกับผูเผยพระวจนะหญิงในหนังสือกิจการนั้นไดบันทึกไวขางลางนี้ ขอใหทานนํา
รายชื่อนี้ไปศึกษาตอ บางรายการอาจไมไดใหชื่อเฉพาะเปนพิเศษ แตกลาวถึงเปนกลุม การจัดคอลัมน
จะเพือ่ ชวยใหทานบันทึกคําวิจารณของแตละรายการ ตัวอยางทีห่ นึ่งและสองไดทําเสร็จไวใหทานทํา
ตาม.
คําวิจารณ
ขออางอิง
ผูหญิง
กิจการ 1:14
มารีย
รวมกับอัครทูตนมัสการและอธิษฐานตอไปไมหยุดยั้ง
2:17
บุตรสาว
จะเผยพระวจนะ
2:18
5:1-11
5:14
6:1
7:21
8:3
8:12
8:27
9:2
9:36
12:12-16
13:50
16:1
16:13
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16:14-40
17:4
17:12
17:34
18:2
18:18
18:26
19:27
21:5
22:9
22:4
23:16
24:24
25:13
25:23
26:30
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คําตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 8
1. ในคราวนัน้ เราจะเทฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณของเราบนทาสทาสีของเราและคนเหลานั้นจะ
กลาวคําพยากรณ กิจการ 2.18
2. 1. สมาซิกของคริสตจักรยุคแรก
2. นักอธิษฐาน
3. เปนผูรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
4. ผูเ ผยพระวจนะสตรี
5. สนับสนุนพระราชกิจของพระเจา
6. ถูกขมเหงและผูขมเหง
3. ก. ผิด ดูหนา 77
ข. ผิด ดูหนา 78
ค. ผิด ดูหนา 76
ง. ผิด ดูหนา 76
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