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บทที่ 9
ผูหญิงที่ปรากฎในจดหมายฝาก : การรับใชที่พิเศษโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ
- เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
- รูถงึผูหญงิกับการรับใชตามที่กลาวถึงในจดหมายฝาก
- สรุปการรับใชซึ่งผูหญิงเกี่ยวของดวย
- ศึกษาตอไปดวยตนเองถึงจดหมายฝากตาง ๆ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ฝายศษิยทัง้หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”

        กิจการ  8:4
คํ านํ า

กอนหนานี้ เราไดศึกษาถึงตํ าแหนงหนาที่ของผูหญิงในคริสตจักรยุคแรกตามที่ได
บันทกึไวในหนังสือกิจการของอัครทูต

มหีนงัสอืทีรู่จักกันวาเปนกลุมหนังสือที่เรียกวา จดหมายฝาก ซึง่มขีอความเพี่มเติมอัน
เปนความรูเร่ืองการรับใชของผูหญิงในคริสตจักรยุคแรก จดหมายฝากเหลานั้นไดใหคํ าแนะนํ าพิเศษแก
ผูหญิงไวดวย

ในบทนีแ้ละอีกสองบทตอไปจะมุงเนนที่ “ผูหญงิที่ปรากฎในจดหมายฝาก” สํ าหรับบท
นีจ้ะกลาวถงึผูหญงิกับการรับใชที่เฉพาะเจาะจงซึ่งไดเอยถึงอยูในหนังสือเหลานี้

บทตอไปจะกลาวถึงตํ าแหนงทั่วไปของผูหญิงในคริสตจักรยุคแรกตามคํ าสอนใน
หนงัสอืจดหมายฝากตาง ๆ

บทสุดทายเปนเรื่อง “ผูหญงิในหนังสือจดหมายฝากตางๆ”  มุงเนนที่ผูหญิงที่จัดไว เปน
ประเภทพเิศษดังกลาวไวในหนังสือจดหมายฝากเหลานี้ (ตัวอยางเชน เปนโสด หญิงมาย แตงงานแลว
สาวแก เปนแม เปนตน)  และมคํี าสอนพิเศษเกี่ยวกับการแตงกายและอารมณของผูหญิง

จดหมายฝาก
พระคัมภีรใหมประกอบดวยการแบงภาคใหญๆออกเปนสี่ภาค การแบงเหลานี้รวมถึง

หมวดพระกิตติคุณซึ่งไดแกหนังสือ มทัธิว มาระโก ลูกาและยอหน ซึง่จะบอกเราถึงชีวิตและคํ าสอนของ
พระเยซูคริสต

หนังสือกิจการของอัครทูตเปนหมวดพิเศษซึ่งบรรยายถึงความเปนมาของคริสตจักรใน
ยุคแรก มหีนงัสอืเลมเดยีวเทานั้นซึ่งเปนคํ าพยากรณและเปนหนังสือเลมทายสุดในพระคัมภีรใหม มีชื่อ
วา หนังสือวิวรณ
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หนงัสือเลมอ่ืนๆ ทีเ่หลอืถกูเรียกวาหนังสือจดหมายฝาก เพราะวาเปนหนังสือที่ถูกเขียน
ข้ึนเพือ่ผูเชื่อโดยเฉพาะและอยูในรูปแบบของจดหมาย

หนงัสอืเหลานั้นไดรับการดลใจดวยพระวจนะของพระเจาและสามารถนํ าไปใชแกผูเชื่อ
ทกุคนนอกเหนอืจากบรรดาผูซึ่งหนังสือจดหมายฝากเหลานั้นถูกสงไปถึงเปนพิเศษ

ตอไปนี้เปนรายการของหนังสือจดหมายฝากและรายชื่อของผูแตงซึ่งเขียนภายใต         
การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์:

โรม
                            1 โครินธ
                            2 โครินธ

กาลาเทีย
เอเฟซัส
ฟลิปป
โคโลสี เหลานีเ้ปนหนังสือจดหมายฝากที่เขียนขึ้นโดยเปาโลทั้งหมด

                            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

ผูหญงิกับการรับใชในหนังสือจดหมายฝาก
ผูหญิงในโรม:

เฟปปรากฎในขอความที่เปนหลักสอนยิ่งใหญในหนังสือพระธรรมโรมที่มีไปยังผูเชื่อใน
กรุงโรมจากบทความเดิมในภาษากรีก เฟปถกูอางถึงในฐานะเปน “มคันายิกา”  คํ านี้ปรากฎ 22 คร้ัง ใน
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พระคัมภีรใหม แต 18 คร้ังที่ผูแปลใชคํ าวา “ผูรับใช” แทน และมี 3 คร้ังเทานั้นที่ใชในฐานะ “ผูใหความ
อุปถัมภคริสตจักร” ในกรณีของเฟปนี้ เขาเปลี่ยนมาเรียกเธอวาผูรับใช บางทกีเ็ปนผลสะทอนถึงความ
ลํ าเอียงในสวนของผูแปล

ในการกลาวแนะนํ าเฟปแกผูเชื่อในกรุงโรม เปาโลกลาววา:
“……….ขอทานรบันางไวในพระนามขององคพระผูเปนเจาตามควรแกธรรมิกชน และ

ขอใหทานชวยนางในทุกสิ่งที่นางตองการ เพราะนางไดชวยสงเคราะหคนหลายคนรวมทั้งขาพเจาดวย”
           โรม  16:2

จากพระคัมภีรขอนี้ทํ าใหหลายคนคิดวา เฟปเปนเจาของบานที่ดีผูรับรองแขกคือ เปา
โลเตรียมอาหารใหทาน ซกัรีดเสื้อผาใหทาน เปนตน แตคํ าวา “ผูชวยเหลือ ผูอุปถัมภ” ในทางปฏิบัติ
หมายถึง ผูชวยเหลือและคํ านี้ตามเพศของคํ า หมายถงึบุคคลซึ่งยืนอยูตอหนา ผูเปนหัวหนาสํ าคัญ คํ า
ขอรองของเปาโลเปนเชนเดียวกันเมื่อทานขอรองใหปฏิบัติตอผูนํ าที่เปนผูชายและผูใหญในคริสตจักรดัง
กลาวไวใน 1  เธสะโลนิกา 5:12-13 และ 1 ทโิมธี 5:17

ในหนังสือโรม บทที่ 16 เปาโลเอยถึงผูหญิงอีกคนหนึ่งในกรุงโรมชื่อ ปริสคา ผูซึ่ง
แตงงานกับ อาควิลลา นีคื่อผูหญิงคนเดียวกับที่ชื่อ ปริสซิลลา ซึง่เอยไวในหนังสือลูกา ปริสคา ดูเหมือน
จะเปนชื่อเรียกที่เปนทางการของเธอซึ่งเราก็ไดเรียนไปแลวถึงการปรนนิบัติรับใชของผูหญิงคนนี้ใน     
บทที่ 8

คํ าวา “ผูชวยหลือ” ซึ่งเปาโลใชบรรยายถึงเธอหมายความวา “เปนผูรวมงาน” เปาโล
กลาวยํ้ า ปริสคาและอาควิลลา มไิดเพยีงแตไดเสี่ยงชีวิตของพวกเขาเพื่อปองกันชีวิตของอาจารยเปาโล
เทานั้น แตเขาทัง้สองไดมีสวนรวมในการรับใชคร้ังสํ าคัญของคริสตจักรหลายแหงของพวกตางชาติดวย

ผูหญิงคนอื่นๆ ซึ่งเปาโลใหรายชื่อไวในหนังสือโรมนั้นรวมถึง มารียผูทํ างานหนักเพื่อผู
เชื่อนารซิสสัส ผูซึง่ดเูหมือนจะเปนหัวหนาครัวเรือน ตรีเฟนาและตริโฟสา ซึง่ชือ่ของเธอทั้งสองมีความ
หมายถงึความงดงามแบบกระจุมกระจิ๋มนารักและละเอียดออน และ “เปอรซีสที่รัก” ผูหญงิซึ่งทํ างาน
หนกัมากมายถวายองคพระผูเปนเจา มผูีหญิงคนหนึ่งที่ชื่อ “จูเลีย” ซึ่งเปาโลไมไดกลาวอะไรถึง เปนแต
ฝากความคดิถึงมายังเธอและผูหญิงอีกสองคนที่มิไดกลาวนามคือ มารดาของรูฟสและนองสาวของ เน
เรอัส

ยูเนีย ซึง่ถกูเอยถึงไวในโรม 16:7 วาเปนผูมีชื่อเสียงดีในความเชื่อในหมูพวกอัครทูต
และเธอผูนีเ้องที่ไดถูกจองจํ าเปนนักโทษรวมกับเปาโลโดยเหตุแหงพระนามของพระคริสต
ผูหญิงในจดหมายฝากฉบับอ่ืน

คะโลเอ ถกูกลาวถึงใน 1 โครินธ 1:11  วา เธอสงรายงานไปยังอาจารยเปาโลเลาเรื่อง
การขัดแยงที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเมืองโครินธ

ในหนังสือฟเลโมน เปาโลกลาวยกยองอัฟฟยา ภรรยาของฟเลโมนวา สองสามีภรรยา
คูนีไ้ดใชบานของตนเองเปนคริสตจักรเชนเดียวกับที่ลิเดียและนัมฟาไดปฏิบัติ



86

นางยโูอเดียและนางสินทิเค ซึง่กลาวถึงอยูในฟลิปป 4:2  วาไดรวมกันทํ างานดานการ
ประกาศเพราะวาเปาโลพรรณนาถึงพวกเธอในฐานะ “ผูหญงิเหลานั้นซึ่งเขาไดตรากตรํ าทํ างานเพื่อขาว
ประเสรฐิเคยีงขางกับขาพเจารวมกับคนอ่ืนซึ่งเปนเพื่อนรวมงานกับขาพเจา”

เปาโลยังแสดงความคิดถึงไปยังผูหญิงที่ชื่อ  “คลาวเดียและพี่นองทั้งหลาย”  ไวใน
2  ทิโมธี 4:21  แมวา เรามไิดรับการบอกเลาสิ่งใดเกี่ยวแกหญิงผูนี้เลยก็ตาม

บทสรุป
เมื่อไดทบทวนเรื่องการรับใชของผูหญิงที่มีเปนพิเศษดังกลาวไวในจดหมายฝากฉบับ

ตางๆ ซึ่งเปดเผยใหเห็นวา ฐานะหรอืตํ าแหนงของผูหญิงในคริสตจักรยุคแรกนั้นมิไดลาหลังหรือนอย
หนาเลย พวกเธอทัง้หลายบากบัน่ทํ างานรับใชรวมเคียงบาเคียงไหลกับผูชายเพื่อเสนอเรื่องราวของขาว
ประเสริฐในทุกวิถีทาง

ผูหญงิของพระเจาตรากตรํ าการงานหนักในฐานะเปนคนงานรวมกันกับพระเจา เธอได
รับมอบหมายใหมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ ต้ังครสิตจักรในบานของพวกเธอถวายแดพระเจา ผูหญิง
หลายคนยอมอทุศิตนถูกจํ าจองเปนนักโทษเพราะความเชื่อในองคพระผูเปนเจา พวกเธอสามารถทนอยู
ภายใตการขมเหงก็เพื่อผูเชื่อทุกคน เมือ่การขมเหงนั้นรุกรานขนาดหนักจนทํ าใหเธอตองออกจากกรุงเยรู
ซาเล็ม พวกเธอกม็ไิดหยุดยั้งการเทศนาสั่งสอนและประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเจาไปใน
ทกุหนทกุแหงที่เธอผาน

“ฝายศษิยทัง้หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”
         กิจการ  8:4

บรรดาผูหญิงเหลานี้ไดรวมกันรับบทบาทและหนาที่ดวยแรงบันดาลใจจากพระเจาให
เปนแบบอยางส ําหรับผูหญิงคริสเตียนผูกํ าลังเสาะแสวงหาโอกาสในการรับใชทางดานการเก็บเกี่ยวฝาย
วญิญาณในทุงนาของพระเจา คือ โลกนี้
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ชื่อ ……………………………………………                                                           สตรี - แงมุมบทบาทในพระคัมภีร

บททดสอบตนเอง บทที่ 9

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. จงดรูายชื่อจากรายการที่ 1 และหาประโยคในรายการที่ 2 ซึ่งอธิบายถึงแตละชื่อไดดีที่สุด เขียน
หมายเลขของประโยคขางหนาชื่อในรายการที่ 1

เฟป      1.  เสีย่งชีวิตของเธอเพื่อชวยเปาโล
                      ยูเนีย 2.  น ําหนงัสือของเปาโลจากกรุงโรมไปยังคริสตจักร ในกรุงโรม

ลิเดีย                         3.  สงรายงานใหเปาโลทราบเรื่องราวของคริสตจักรในเมือง
คะโลเอ โครินธ
ปริสคา                     4.  เปนเพือ่นนักโทษผูถูกคุมขังรวมกับเปาโล

 5.  ถวายบานของตนเองเปนคริสตจักร
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เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง

หนงัสอืจดหมายฝากฉบับตางๆ ส่ังสอนแนวความคิดสํ าคัญๆ หลายประการซึ่ง
สามารถนํ ามาใชไดกับชีวิตของผูเชื่อ ในอนัทีจ่ะเสรมิหรือเพิ่มบทบาทพิเศษของผูหญิงซึ่งเปนสิ่งที่บท
เรียนเหลานี้ไดมุงเนนเปนสํ าคัญ

เพือ่เพิม่พูนความรูของคุณในหลักการเหลานี้ เชนเดยีวกับที่ไดทบทวนเรื่องราวของ
ผูหญงิในจดหมายฝายฉบับตางๆแลว เราขอแนะนํ าใหคุณอานหนังสือเหลานี้ดวย

ใชกระดาษอีกแผนหนึ่งเตรียมแผนภูมิสํ าหรับหนังสือแตละเลมทํ ารายการตอไปนี้
ชือ่ของหนังสือ
ผูแตง   (มอียูในเนื้อหาของบทนี้)
เขียนถึง   จะพบเสมอวาจดหมายฝากนั้นถูกเขียนไปถึงใครในบทแรก โปรดจํ าไววาแมวาหนังสือแตละ
                เลมจะระบุถึงผูเชื่อเปนรายเฉพาะเจาะจงในคริสตจักรยุคแรก แตละบทแตละตอนก็ลวนไดรับ
                การดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และสามารถนํ ามาใชไดกับผูเชื่อทุกคน

ขณะที่คุณอานแตละบท โปรดบนัทึกรายละเอียดตอไปนี้ไวในแผนภูมิของทาน:
หมายเลขบท
ใจความสรุปของเรื่อง

ใจความสรุป กลาวดวยภาษาของคุณเองจากใจความสํ าคัญของบท
ขอพระคัมภีรสํ าคัญของบท

ขอพระคมัภีรสํ าคัญควรจะเปนขออางอิงซึ่งคุณเลือกออกมาจากบทซึ่งสรุปแนวความ
                           คิดส ําคัญของบทหรือเสนอหลักคํ าสอนที่เดนๆ
การนํ าไปใชสวนตัว

การน ําไปใชหมายถึงวาคุณจะนํ าสิ่งที่สอนไปใชในชีวิตสวนตัวของคุณไดอยางไร บท
เรียนนีส้ามารถใชกับบุคลิกภาพของทานไดอยางไร

จดหมายฝากฉบับส้ันของยูดาที่นํ ามาทบทวนใหดูขางลางนี้ใหเปนตัวอยางในการ
ศึกษาตามแบบฉบับที่แนะนํ าไว
ชือ่ของหนังสือ:   ยดูา
ผูแตง               ยูดา  (ปรากฏในขอพระคัมภีรที่ 1)
เขียนถึง          คนทัง้หลายที่พระองคไดทรงเรียกไว            ผูซึง่เปนที่รักในพระเจาพระบิดาและผูซึ่งทรง
                      คุมครองรักษาไวเพื่อพระเยซูคริสต  (ขอพระคัมภีรที่ 1)
ใจความยอ     ยดูาตกัเตอืนธรรมกิชนผูเชื่อทั้งหลายใหระวังผูสอนเทียมเท็จและใหยึดมั่นแนนเหนียว
และ
                      ผูกพนัอยูกับความจริงเทานั้น
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การนํ าไปใช ขาพเจาจะระมัดระวังวามีผูหลอกลวงพยายามที่จะหันขาพเจาออกจากความเชื่ออัน
แท
                           จริงในองคพระเยซูคริสต ขาพเจาจะปฏิบัติตามหลักของคํ าสอนในขอพระคัมภีรที่ 20
                           และ 21 เพือ่หลีกเลี่ยงการลอลวงนั้น

สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คํ าตอบแบบทดสอบดวยตนเอง บทที่ 9

1.   ฝายศษิยทัง้หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น        กิจการ 8.4

2.  2    หนา  84
     4    หนา  85
     5    หนา  85
     3    หนา  85

1    หนา  85
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