บทที่ 9
ผูหญิงที่ปรากฎในจดหมายฝาก : การรับใชที่พิเศษโดยเฉพาะ
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ
- เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา
- รูถ งึ ผูห ญิงกับการรับใชตามที่กลาวถึงในจดหมายฝาก
- สรุปการรับใชซึ่งผูหญิงเกี่ยวของดวย
- ศึกษาตอไปดวยตนเองถึงจดหมายฝากตาง ๆ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ฝายศิษยทงั้ หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”
กิจการ 8:4

คํานํา
กอนหนานี้
เราไดศกึ ษาถึงตําแหนงหนาที่ของผูหญิงในคริสตจักรยุคแรกตามที่ได
บันทึกไวในหนังสือกิจการของอัครทูต
มีหนังสือทีร่ จู ักกันวาเปนกลุมหนังสือที่เรียกวา จดหมายฝาก ซึง่ มีขอความเพี่มเติมอัน
เปนความรูเรื่องการรับใชของผูหญิงในคริสตจักรยุคแรก จดหมายฝากเหลานั้นไดใหคําแนะนําพิเศษแก
ผูหญิงไวดวย
ในบทนีแ้ ละอีกสองบทตอไปจะมุงเนนที่ “ผูห ญิงที่ปรากฎในจดหมายฝาก” สําหรับบท
นีจ้ ะกลาวถึงผูห ญิงกับการรับใชที่เฉพาะเจาะจงซึ่งไดเอยถึงอยูในหนังสือเหลานี้
บทต อไปจะกล า วถึ ง ตํ าแหน ง ทั่วไปของผูหญิงในคริสตจักรยุคแรกตามคํ าสอนใน
หนังสือจดหมายฝากตาง ๆ
บทสุดทายเปนเรื่อง “ผูห ญิงในหนังสือจดหมายฝากตางๆ” มุง เนนที่ผูหญิงที่จัดไว เปน
ประเภทพิเศษดังกลาวไวในหนังสือจดหมายฝากเหลานี้ (ตัวอยางเชน เปนโสด หญิงมาย แตงงานแลว
สาวแก เปนแม เปนตน) และมีคาสอนพิ
ํ
เศษเกี่ยวกับการแตงกายและอารมณของผูหญิง

จดหมายฝาก
พระคัมภีรใหมประกอบดวยการแบงภาคใหญๆออกเปนสี่ภาค การแบงเหลานี้รวมถึง
หมวดพระกิตติคุณซึ่งไดแกหนังสือ มัทธิว มาระโก ลูกาและยอหน ซึง่ จะบอกเราถึงชีวิตและคําสอนของ
พระเยซูคริสต
หนังสือกิจการของอัครทูตเปนหมวดพิเศษซึ่งบรรยายถึงความเปนมาของคริสตจักรใน
ยุคแรก มีหนังสือเลมเดียวเทานั้นซึ่งเปนคําพยากรณและเปนหนังสือเลมทายสุดในพระคัมภีรใหม มีชื่อ
วา หนังสือวิวรณ
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หนังสือเลมอื่นๆ ทีเ่ หลือถูกเรียกวาหนังสือจดหมายฝาก เพราะวาเปนหนังสือที่ถูกเขียน
ขึน้ เพือ่ ผูเชื่อโดยเฉพาะและอยูในรูปแบบของจดหมาย
หนังสือเหลานั้นไดรับการดลใจดวยพระวจนะของพระเจาและสามารถนําไปใชแกผูเชื่อ
ทุกคนนอกเหนือจากบรรดาผูซึ่งหนังสือจดหมายฝากเหลานั้นถูกสงไปถึงเปนพิเศษ
ตอไปนี้เปนรายการของหนังสือจดหมายฝากและรายชื่อของผูแตงซึ่งเขียนภายใต
การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์:
โรม
1 โครินธ
2 โครินธ
กาลาเทีย
เอเฟซัส
ฟลิปป
โคโลสี
เหลานีเ้ ปนหนังสือจดหมายฝากที่เขียนขึ้นโดยเปาโลทั้งหมด
1 เธสะโลนิกา
2 เธสะโลนิกา
1 ทิโมธี
2 ทิโมธี
ติตัส
ฮีบรู
ยากอบ
ยากอบ
1 เปโตร
เปโตร
2 เปโตร
1 ยอหน
2 ยอหน
ยอหน
3 ยอหน
ยูดา
ยูดา
ผูห ญิงกับการรับใชในหนังสือจดหมายฝาก
ผูหญิงในโรม:
เฟปปรากฎในขอความที่เปนหลักสอนยิ่งใหญในหนังสือพระธรรมโรมที่มีไปยังผูเชื่อใน
กรุงโรมจากบทความเดิมในภาษากรีก เฟปถกู อางถึงในฐานะเปน “มัคนายิกา” คํานี้ปรากฎ 22 ครั้ง ใน
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พระคัมภีรใหม แต 18 ครั้งที่ผูแปลใชคําวา “ผูรับใช” แทน และมี 3 ครัง้ เทานั้นที่ใชในฐานะ “ผูใ หความ
อุปถัมภคริสตจักร” ในกรณีของเฟปนี้ เขาเปลี่ยนมาเรียกเธอวาผูรับใช บางทีกเ็ ปนผลสะทอนถึงความ
ลําเอียงในสวนของผูแปล
ในการกลาวแนะนําเฟปแกผูเชื่อในกรุงโรม เปาโลกลาววา:
“……….ขอทานรับนางไวในพระนามขององคพระผูเปนเจาตามควรแกธรรมิกชน และ
ขอใหทา นชวยนางในทุกสิ่งที่นางตองการ เพราะนางไดชวยสงเคราะหคนหลายคนรวมทั้งขาพเจาดวย”
โรม 16:2
จากพระคัมภีรขอนี้ทําใหหลายคนคิดวา เฟปเปนเจาของบานที่ดีผูรับรองแขกคือ เปา
โลเตรียมอาหารใหทาน ซักรีดเสื้อผาใหทาน เปนตน แตคําวา “ผูช วยเหลือ ผูอุปถัมภ” ในทางปฏิบัติ
หมายถึง ผูช ว ยเหลือและคํานี้ตามเพศของคํา หมายถึงบุคคลซึ่งยืนอยูตอหนา ผูเ ปนหัวหนาสําคัญ คํา
ขอรองของเปาโลเปนเชนเดียวกันเมื่อทานขอรองใหปฏิบัติตอผูนําที่เปนผูชายและผูใหญในคริสตจักรดัง
กลาวไวใน 1 เธสะโลนิกา 5:12-13 และ 1 ทิโมธี 5:17
ในหนังสือโรม บทที่ 16 เปาโลเอยถึงผูหญิงอีกคนหนึ่งในกรุงโรมชื่อ ปริสคา ผูซึ่ง
แตงงานกับ อาควิลลา นีค่ อื ผูหญิงคนเดียวกับที่ชื่อ ปริสซิลลา ซึง่ เอยไวในหนังสือลูกา ปริสคา ดูเหมือน
จะเปนชื่อเรียกที่เปนทางการของเธอซึ่งเราก็ไดเรียนไปแลวถึงการปรนนิบัติรับใชของผูหญิงคนนี้ใน
บทที่ 8
คําวา “ผูช วยหลือ” ซึ่งเปาโลใชบรรยายถึงเธอหมายความวา “เปนผูรวมงาน” เปาโล
กลาวยํ้า ปริสคาและอาควิลลา มิไดเพียงแตไดเสี่ยงชีวิตของพวกเขาเพื่อปองกันชีวิตของอาจารยเปาโล
เทานั้น แตเขาทัง้ สองไดมีสวนรวมในการรับใชครั้งสําคัญของคริสตจักรหลายแหงของพวกตางชาติดวย
ผูหญิงคนอื่นๆ ซึ่งเปาโลใหรายชื่อไวในหนังสือโรมนั้นรวมถึง มารียผ ูทํางานหนักเพื่อผู
เชื่อนารซิสสัส ผูซ งึ่ ดูเหมือนจะเปนหัวหนาครัวเรือน ตรีเฟนาและตริโฟสา ซึง่ ชือ่ ของเธอทั้งสองมีความ
หมายถึงความงดงามแบบกระจุมกระจิ๋มนารักและละเอียดออน และ “เปอรซีสที่รัก” ผูห ญิงซึ่งทํางาน
หนักมากมายถวายองคพระผูเปนเจา มีผหู ญิงคนหนึ่งที่ชื่อ “จูเลีย” ซึ่งเปาโลไมไดกลาวอะไรถึง เปนแต
ฝากความคิดถึงมายังเธอและผูหญิงอีกสองคนที่มิไดกลาวนามคือ มารดาของรูฟสและนองสาวของ เน
เรอัส
ยูเนีย ซึง่ ถูกเอยถึงไวในโรม 16:7 วาเปนผูมีชื่อเสียงดีในความเชื่อในหมูพวกอัครทูต
และเธอผูน เี้ องที่ไดถูกจองจําเปนนักโทษรวมกับเปาโลโดยเหตุแหงพระนามของพระคริสต
ผูห ญิงในจดหมายฝากฉบับอื่น
คะโลเอ ถูกกลาวถึงใน 1 โครินธ 1:11 วา เธอสงรายงานไปยังอาจารยเปาโลเลาเรื่อง
การขัดแยงที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเมืองโครินธ
ในหนังสือฟเลโมน เปาโลกลาวยกยองอัฟฟยา ภรรยาของฟเลโมนวา สองสามีภรรยา
คูน ไี้ ดใชบานของตนเองเปนคริสตจักรเชนเดียวกับที่ลิเดียและนัมฟาไดปฏิบัติ
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นางยูโอเดียและนางสินทิเค ซึง่ กลาวถึงอยูในฟลิปป 4:2 วาไดรวมกันทํางานดานการ
ประกาศเพราะวาเปาโลพรรณนาถึงพวกเธอในฐานะ “ผูห ญิงเหลานั้นซึ่งเขาไดตรากตรําทํางานเพื่อขาว
ประเสริฐเคียงขางกับขาพเจารวมกับคนอื่นซึ่งเปนเพื่อนรวมงานกับขาพเจา”
เปาโลยังแสดงความคิดถึงไปยังผูหญิงที่ชื่อ “คลาวเดียและพี่นองทั้งหลาย” ไวใน
2 ทิโมธี 4:21 แมวา เรามิไดรับการบอกเลาสิ่งใดเกี่ยวแกหญิงผูนี้เลยก็ตาม
บทสรุป
เมื่อไดทบทวนเรื่องการรับใชของผูหญิงที่มีเปนพิเศษดังกลาวไวในจดหมายฝากฉบับ
ตางๆ ซึ่งเปดเผยใหเห็นวา ฐานะหรือตําแหนงของผูหญิงในคริสตจักรยุคแรกนั้นมิไดลาหลังหรือนอย
หนาเลย พวกเธอทัง้ หลายบากบัน่ ทํางานรับใชรวมเคียงบาเคียงไหลกับผูชายเพื่อเสนอเรื่องราวของขาว
ประเสริฐในทุกวิถีทาง
ผูห ญิงของพระเจาตรากตรําการงานหนักในฐานะเปนคนงานรวมกันกับพระเจา เธอได
รับมอบหมายใหมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ ตัง้ คริสตจักรในบานของพวกเธอถวายแดพระเจา ผูหญิง
หลายคนยอมอุทศิ ตนถูกจําจองเปนนักโทษเพราะความเชื่อในองคพระผูเปนเจา พวกเธอสามารถทนอยู
ภายใตการขมเหงก็เพื่อผูเชื่อทุกคน เมือ่ การขมเหงนั้นรุกรานขนาดหนักจนทําใหเธอตองออกจากกรุงเยรู
ซาเล็ม พวกเธอก็มไิ ดหยุดยั้งการเทศนาสั่งสอนและประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเจาไปใน
ทุกหนทุกแหงที่เธอผาน
“ฝายศิษยทงั้ หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”
กิจการ 8:4
บรรดาผูหญิงเหลานี้ไดรวมกันรับบทบาทและหนาที่ดวยแรงบันดาลใจจากพระเจาให
เปนแบบอยางสําหรับผูหญิงคริสเตียนผูกําลังเสาะแสวงหาโอกาสในการรับใชทางดานการเก็บเกี่ยวฝาย
วิญญาณในทุงนาของพระเจา คือ โลกนี้

86

สตรี - แงมุมบทบาทในพระคัมภีร

ชื่อ ……………………………………………

บททดสอบตนเอง บทที่ 9
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. จงดูรายชื่อจากรายการที่ 1 และหาประโยคในรายการที่ 2 ซึ่งอธิบายถึงแตละชื่อไดดีที่สุด เขียน
หมายเลขของประโยคขางหนาชื่อในรายการที่ 1
เฟป
1. เสีย่ งชีวิตของเธอเพื่อชวยเปาโล
ยูเนีย
2. นําหนังสือของเปาโลจากกรุงโรมไปยังคริสตจักร ในกรุงโรม
ลิเดีย
3. สงรายงานใหเปาโลทราบเรื่องราวของคริสตจักรในเมือง
คะโลเอ
โครินธ
ปริสคา
4. เปนเพือ่ นนักโทษผูถูกคุมขังรวมกับเปาโล
5. ถวายบานของตนเองเปนคริสตจักร
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เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง
หนังสือจดหมายฝากฉบับตางๆ สัง่ สอนแนวความคิดสําคัญๆ หลายประการซึ่ง
สามารถนํามาใชไดกับชีวิตของผูเชื่อ ในอันทีจ่ ะเสริมหรือเพิ่มบทบาทพิเศษของผูหญิงซึ่งเปนสิ่งที่บท
เรียนเหลานี้ไดมุงเนนเปนสําคัญ
เพือ่ เพิม่ พูนความรูของคุณในหลักการเหลานี้ เชนเดียวกับที่ไดทบทวนเรื่องราวของ
ผูห ญิงในจดหมายฝายฉบับตางๆแลว เราขอแนะนําใหคุณอานหนังสือเหลานี้ดวย
ใชกระดาษอีกแผนหนึ่งเตรียมแผนภูมิสําหรับหนังสือแตละเลมทํารายการตอไปนี้
ชือ่ ของหนังสือ
ผูแตง (มีอยูใ นเนื้อหาของบทนี้)
เขียนถึง จะพบเสมอวาจดหมายฝากนั้นถูกเขียนไปถึงใครในบทแรก โปรดจําไววาแมวาหนังสือแตละ
เลมจะระบุถึงผูเชื่อเปนรายเฉพาะเจาะจงในคริสตจักรยุคแรก แตละบทแตละตอนก็ลวนไดรับ
การดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และสามารถนํามาใชไดกับผูเชื่อทุกคน
ขณะที่คุณอานแตละบท โปรดบันทึกรายละเอียดตอไปนี้ไวในแผนภูมิของทาน:
หมายเลขบท
ใจความสรุปของเรื่อง
ใจความสรุป กลาวดวยภาษาของคุณเองจากใจความสําคัญของบท
ขอพระคัมภีรสําคัญของบท
ขอพระคัมภีรสําคัญควรจะเปนขออางอิงซึ่งคุณเลือกออกมาจากบทซึ่งสรุปแนวความ
คิดสําคัญของบทหรือเสนอหลักคําสอนที่เดนๆ
การนําไปใชสวนตัว
การนําไปใชหมายถึงวาคุณจะนําสิ่งที่สอนไปใชในชีวิตสวนตัวของคุณไดอยางไร บท
เรียนนีส้ ามารถใชกับบุคลิกภาพของทานไดอยางไร
จดหมายฝากฉบับสั้นของยูดาที่นํ ามาทบทวนใหดูขางลางนี้ใหเปนตัวอยางในการ
ศึกษาตามแบบฉบับที่แนะนําไว
ชือ่ ของหนังสือ: ยูดา
ผูแตง
ยูดา (ปรากฏในขอพระคัมภีรที่ 1)
เขียนถึง
คนทัง้ หลายที่พระองคไดทรงเรียกไว
ผูซ งึ่ เปนที่รักในพระเจาพระบิดาและผูซึ่งทรง
คุม ครองรักษาไวเพื่อพระเยซูคริสต (ขอพระคัมภีรที่ 1)
ใจความยอ
ยูดาตักเตือนธรรมิกชนผูเชื่อทั้งหลายใหระวังผูสอนเทียมเท็จและใหยึดมั่นแนนเหนียว
และ
ผูกพันอยูกับความจริงเทานั้น
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การนําไปใช
แท

ขาพเจาจะระมัดระวังวามีผูหลอกลวงพยายามที่จะหันขาพเจาออกจากความเชื่ออัน
จริงในองคพระเยซูคริสต ขาพเจาจะปฏิบัติตามหลักของคําสอนในขอพระคัมภีรที่ 20
และ 21 เพือ่ หลีกเลี่ยงการลอลวงนั้น
สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คําตอบแบบทดสอบดวยตนเอง บทที่ 9
1. ฝายศิษยทงั้ หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น
2. 2
4
5
3
1

หนา
หนา
หนา
หนา
หนา

84
85
85
85
85

89

กิจการ 8.4

