คำเทศนำ
วันระลึกสตรีคริสเตียนประจำปี 2006
“ชีวติ จำเริญเป็ นนิตย์ ”
สดุดี 133:3
วันอำทิตย์ ที่ 13 สิ งหำคม ค.ศ. 2006
“ดูเถิด ซึ่ งพี่นอ้ งอาศัยอยูด่ ว้ ยกันเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็ นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด
เหมือนน้ ามันประสริ ฐอยูบ่ นศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรนไหลอาบลง
มาบนคอเสื้ อของท่านเหมือนน้ าค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนศิโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับ
บัญชาพระพรที่นนั่ คือชีวติ จาเริ ญเป็ นนิตย์
หัวข้อสาหรับวันระลึกสตรี สภาคริ สตจักรในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2006 คือ “ชีวติ จาเริ ญเป็ นนิตย์”
หมายถึงการมีชีวเิ จริ ญเติบโตขึ้น, งอกงามหรื อสมบูรณ์, ตลอดเวลาไม่มีสิ้นสุ ด
จากพระธรรมสุ ดดีตอนนี้ เป็ นสถานการณ์ที่คนอิสราเอลทุกคนเดินทางไปร่ วมเฉลิมฉลอง
เทศกาลเก็บเกี่ยวหรื อปั สกา ในพระวิหารที่เยรู ซาเล็มสถานที่เป็ นศูนย์รวมชีวิตของคนอิสราเอลภาพที่
ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะเข้าเฝ้ าพระเจ้าที่พระวิหาร ดังนั้นกษัตริ ยด์ าวิดจึงต้องการที่จะสอนคน
อิสราเอลว่าการแสดงออกถึงการดาเนิ นชีวติ ที่จาเริ ญหรื อเติบโตได้มิใช่การมีชีวิตอยูแ่ ต่ลาพัง หรื ออยูค่ น
เดียวแต่หมายถึงการใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันอย่างสันติ
ซึ่ งการเป็ นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ทั้งในสังคม ชุมชน คริ สตจักรและตลอดจนในครอบครัวของเราการมีชีวิตเจริ ญเติบโตได้อย่าง
สันติสุขเป็ นหนึ่งเดียวกันและนอกจากชีวติ ที่มีสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับพระเจ้า ยังมีองค์ประกอบการ
ดาเนินชี วติ สัมพันธภาพกับชุมชนของพระเจ้าดังนี้
ประกำรทีห่ นึ่ง ชีวิตที่เจริ ญงอกงามคือชีวิตที่ “เคารพซึ่ งกันและกัน” ไม่วา่ เราจะมีความแตกต่าง
กันในด้านใดก็ตาม เรื่ อง วัย อายุ เพศ การศึกษา หรื อมีฐานะต่างกันแต่เราทุกคนเป็ นลูกของพระเจ้า
(สดุดี 8:5) พระเจ้าทรงสร้างทุกคนต่ากว่าพระเจ้าหน่อยเดียว และสวมศักดิ์ศรี กบั เกียรติให้แก่เขา เราจึง
จาต้องมีความเคารพซึ่ งกันและกัน
(มีบทเรี ยนหนึ่งจากเรื่ องใน Internet เล่าว่า มีคริ สตจักรแห่งหนึ่งในอเมริ กา มีการนมัสการในวันอาทิตย์
แต่ที่นงั่ ทุกที่เต็มหมด มีชายไร้ที่อยูค่ นหนึ่งที่ตอ้ งการเข้าไปนมัสการในโบสถ์แห่งนั้นทาให้ไม่มีเก้าอี้
สาหรับเขา เนื่องจากโบสถ์แห่งนี้ได้มีการทากิจกรรมการประกาศเล่นดนตรี และเลี้ยงอาหารกับคนข้าง
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ถนนและได้เชิญคนเหล่านั้นมาร่ วมนมัสการด้วย และสาหรับทีมงานที่ได้ทากิจกรรมนี้กบั คนข้างถนน
ในใจเขาก็ยงั มีความรู ้สึกกังวลว่าจะต้อนรับคนที่เข้ามาในโบสถ์น้ ีอย่างไร แต่สาหรับชายคนนี้เขาเข้ามา
เพราะเห็นว่าได้รับการดูแลจากคนในโบสถ์น้ ีอย่างดี เขาจึงเลือกที่จะเข้ามาร่ วมนมัสการด้วย แต่เข้ามา
ช้าจึงไม่มีที่นงั่ เหลืออยูเ่ ลย เขาจึงเข้าไปที่พ้นื ใกล้ ๆ กับที่คณะนักร้องนัง่ อยู่ ซึ่ งทุกคนก็เห็นเหตุการณ์
นั้น และรู ้สึกอึดอัดกับภาพที่เห็นชายที่แต่งตัวด้วยเสื้ อผ้าสกปรก นัง่ อยูห่ น้าธรรมมาส และในทันใดนั้น
ก็มีผปู ้ กครองคนหนึ่งที่เป็ นที่เคารพคนในโบสถ์ได้เดินไปหาชายคนนั้น ทุกคนก็คิดอยูว่ า่ ผูป้ กครองคน
นั้นคงจะเรี ยกให้ชายคนนั้นตามไปนอกโบสถ์
แต่ผปู ้ กครองคนนั้นได้นงั่ ลงใกล้ ๆ และเอื้อมมือไปจับบ่าของคนข้างถนนและมืออีกข้างก็ยกขึ้นสู งและ
ร้องสรรเสริ ญพระเจ้า ทันใดนั้นบรรยากาศภายในห้องนมัสการก็เปลี่ยนไปจากความอึดอัดกลายเป็ น
ความชื่นชมยินดี และหัวใจของทุกคนก็เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือด้วยใจที่สรรเสริ ญพระเจ้า)
ประกำรทีส่ อง ชีวติ เจริ ญด้วยการ “ให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน”
เชื่อแน่วา่ เราแต่ละคนเราคงเคยพบกับความผิดหวัง ท้อแท้หรื อเบื่อหน่ายกับการดาเนิ นชีวติ เมื่อสิ่ งที่เรา
หวังหรื อตั้งใจทาไมไม่เป็ นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้ เช่นบางคนอาจจะผิดหวังในการทางาน หน้าที่
ตาแหน่งหรื อบรรยากาศคนที่ทางานด้วย หรื อบางคนอาจจะผิดหวังกับสมาชิกในครอบครัว สามี ภรรยา
ลูกหลานหรื อเยาวชนคนหนุ่มสาวอาจจะเคยผิดหวังในเรื่ องของความรัก หรื อการศึกษาเล่าเรี ยนเหล่านี้
เป็ นเหตุให้เราหมดกาลังในชีวติ เราจึงต้องการกาลังใจจากคนรอบข้าง ดังเพลงบทหนึ่งที่เราเคยได้ฟัง
บ่อย ๆ ในยามที่ทอ้ แท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะนึกถึงและคอยห่วงใย ในยามที่ชีวติ หม่นหมอง ร้องไห้ ขอ
เพียงมีใครปลอบใจสักคน
ถ้าเราเปิ ดในพระธรรมกิจการ 15:32 ฝ่ ายยูดาสกับสิ ลาสเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะด้วย จึงได้กล่าว
หนุนใจพี่นอ้ งหลายประการให้มีกาลังใจ
หรื อในพระธรรมสดุดี 73:26 เนื้ อหนังและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไป แต่พระเจ้าทรงเป็ นกาลังใจ
ของข้าพระองค์และเป็ นส่ วนของข้าพระองค์เป็ นนิตย์
สดุดี 10:17 ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงฟังความปรารถนาของคนอ่อนสุ ภาพ จะทรงเสริ ม
กาลังใจเขาและพระองค์จะทรงเงี่ยพระกรรณฟังถ้อยคาของเขา ในการเสริ มสร้างชี วิตของเราและของ
คนที่เราอยูด่ ว้ ยกันการให้กาลังใจซึ่ งกันและกันเป็ นสิ่ งที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่
ประกำรทีส่ ำม การมีชีวติ ที่เจริ ญเติบโตคือ “ชีวติ แห่งการช่วยเหลือกันและกัน” ในพระธรรม
สดุดี 119:147 เราทูลขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า ก่อนอรุ ณรุ่ ง เพื่อทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
เพราะเรารู ้วา่ พระองค์ทรงยิง่ ใหญ่ เราทูลขอการทรงช่วยจากพระองค์แต่เราไม่สามารถเทียบเท่าพระองค์
ในทุกอย่าง พระองค์จึงให้เราแต่ละคนแตกต่างกันเพื่อการช่วยเหลือกันและกัน ดังนั้นการอยูร่ ่ วมกัน
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ของคนจานวนมากย่อมต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน เพราะแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งเพศ วัย สถานภาพ ความรู้ความสามารถ ความเข้มแข็งแต่เรามีความแตกต่างกัน
เพื่อที่จะช่วยเหลือกันแบ่งปั นซึ่ งกันและกันในสิ่ งที่เรามีอยู่
ประกำรทีส่ ี่ ชีวติ ที่จาเริ ญและมีสันติสุข “คือชีวิตที่สัตย์ซื่อต่อกันและกัน”
การอยูด่ ว้ ยกันด้วยความจริ งใจด้วยการเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน จะไม่มีการหลอกลวง โป้ ปด
มดเท็จ แต่การอยูด่ ว้ ยการหลอกลวงโกหกเพราะจิตใจมีความไม่สัตย์ซื่อ ชีวติ จึงไม่เจริ ญเติบโต เป็ นที่
ชอบต่อพระพักตร์ พระเจ้า
สดุดี 10:9 ผูใ้ ดที่ดาเนิ นในความสัตย์ซื่อก็ดาเนินอย่างมัน่ คงดี 1 เธสะโลนิกา 5:24 พระองค์ผทู้ รงเรี ยก
ท่านนั้นสัตย์ซื่อและพระองค์จะทรงทาให้สาเร็ จ ในพระธรรมทิตสั 2:12 สอนให้เราละทิ้งความอธรรม
และโลกียตัณหา และดาเนิ นชีวติ ในยุคนี้ อย่างมีสติสัมปชัญญะ ซื่ อสัตย์สุจริ ตและตามทานองคลอง
ธรรมจากลูกา 19:17 ได้กล่าวไว้วา่ “ดีแล้วเจ้าเป็ นทาสที่ดี เพราะเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจงมีอานาจ
ครอบครองเมืองเถิด”
การดาเนิ นชีวติ ด้วยการยึดมัน่ ในการกระทาสี่ ประการที่กล่าวมา อย่างสม่าเสมอ จะนามาซึ่ ง
สันติสุขในครอบครัวของเราคริ สตจักรของเรา ชุมชนของเรา เพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและ
มิใช่กระทาเฉพาะระหว่างมนุ ษย์ต่อมนุษย์เท่านั้นแต่ตอ้ งเป็ นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์และสิ่ งที่
พระองค์ทรงสร้าง อันได้แก่ธรรมชาติท้ งั หลายทั้งปวง เมื่อเราปฏิบตั ิอย่างนี้ชีวิตของเราที่อยูร่ ่ วมกันนั้น
จาเริ ญขึ้นเป็ นนิ ตย์
ในพันธสัญญาใหม่ พระธรรมกาลาเทียบทที่ 5:22-23 นี่คือผลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือ
ความรัก สันติสุข ความปลาบปลื้มใจ ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุ ภาพ
อ่อนน้อม การรู ้จกั บังคับตน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งสาคัญที่เราต้องนาไปปฏิบตั ิในชี วติ ของเราเพื่อเป็ นพยาน
ถึงชีวติ ที่จาเริ ญขึ้นเพราะเราเป็ นชุมชนของพระเยซูคริ สต์ “ชีวติ จาเริ ญเป็ นนิตย์” เป็ นพระพรมากมายแก่
ชีวติ ของเราที่จะเจริ ญเติบโตขึ้นและทาให้เราอยูด่ ว้ ยกันเป็ นครอบครัวที่มีสันติสุข เป็ นชุมชนของพระ
เจ้าที่มีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเพราะเราต่างก็ดาเนินชี วติ ตามน้ าพระทัยพระเจ้า และชีวติ ครอบครัว
ของเราก็เจริ ญเติบโตขึ้นครอบครัวของเราก็มีสันติสุข
อยากจะให้เราได้กลับมาพิจารณาสถานการณ์ใกล้ตวั ของเราในปัจจุบนั พระวจนะของพระเจ้า
ในครอบครัวของเราก่อนชีวิตของเราจะจาเริ ญ และเติบโตถึงความไพบูลย์ของพระคริ สต์ได้ขอเราได้เรา
ต้องดาเนินชี วติ ที่ดีดว้ ยการเคารพกัน สัตย์ซื่อและช่วยเหลือกัน ให้กาลังใจกันต่อลูก ต่อสามี ภรรยา ใน
พระคัมภีร์กล่าวว่า “ถึงอย่างไรก็ดี ท่านทุกคนต่างก็จงรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองและภรรยาก็จง
ยาเกรงสามีของตน ฝ่ ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะการกระทา
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อย่างนั้นเป็ นการถูก” “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็ นพระบัญญัติขอ้ แรกที่มีพระสัญญาไว้ดว้ ย
เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยนื นานที่แผ่นดินโลก ฝ่ ายท่านผูเ้ ป็ นบิดา อย่ายัว่ บุตรของตนให้เกิดโทสะ
แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอน” (เอเฟซัส 6:1-4)
ในคริ สตจักรในสังคมชุมชนที่เราอยู่ เราทุกคนต้องคานึงถึงการอยูร่ ่ วมกันอย่างถูกต้อง มี
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างถูกต้องพระพรจึงจะเกิดขึ้นสันติสุขก็จะเกิดขึ้น เห็นได้วา่ ปั จจุบนั นี้เราต้องใช้
ชีวติ อยูอ่ ย่างระมัดระวังเพราะรอบด้านเรามีแต่อนั ตราย เช่นในเรื่ องของอาหารที่เรารับประทานทุกวัน
เดี๋ยวนี้เมื่อเรารับประทานอาหารเราต้องดูวา่ อาหารแต่ละอย่างที่เรารับประทานมีสารพิษหรื อสารเจือปน
อยูห่ รื อไม่ ตัวอย่างเช่นผักที่ใช้ปรุ งอาหารบางครั้ง ผูผ้ ลิตไม่ได้คานึงถึงชีวติ ของผูซ้ ้ื อหรื อผูบ้ ริ โภค หรื อ
คานึงถึงความถูกต้อง อาจคานึงแต่เพียงการมีรายได้เข้ามาเรา จึงต้องระวังในการบริ โภค
ได้อ่านเรื่ องจากวารสารเล่มหนึ่งพูดถึงวิกฤติของปลาการ์ ตูนหรื อเรี ยกตามภาษาเด็ก ๆ ว่า นีโม่
เนื่องจากปลาลวดลายน่ารักเป็ นที่นิยม หลังจากภาพยนตร์ นีโม่ฉายทาให้ที่ผา่ นมามีการลักลอบจับปลา
การ์ ตูนอย่างหนักจนหลายคนกลัวว่าจะสู ญพันธ์การจับปลาสวยงามอย่างปลาการ์ ตูนนี้ ผูค้ นบางคนเอา
ไชยาไนด์ไปใส่ ปะการังที่ใช้เป็ นที่หลบภัยทาให้ปลาสลบและลอยตามน้ าออกมา ซึ่ งวิธีการนี้ทาให้ปลา
จานวนมากทั้งปลาเล็กปลาน้อยต้องพลอยตายและถูกจับไปด้วย
ที่สาคัญทาให้แนวปะการังที่ใช้
เวลานานกว่าจะเติบโตต้องตายไปอย่างเอากลับคืนมาไม่ได้ปรากฏการณ์การลับลอบจับปลาที่ส่งผล
เสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมอันเป็ นการทรงสร้าง และทาไมผูซ้ ้ื อถึงยังสามารถควักเงินออกจากกระเป๋ าเพื่อ
บริ โภคความสวยงามของปลาการ์ ตูนได้โดยไม่รู้สึกอะไร
ดังนั้นเมื่อเราต้องการให้ชีวติ ของเราทุกคนเจริ ญขึ้น ร่ วมกันทุกคนเราก็ตอ้ งพิจารณาการดาเนิน
ชีวติ ของเรา ว่าชีวิตของเราจะเจริ ญขึ้น (ทั้งด้านร่ างกาย จิตวิญญาณของเรา) ได้มิใช่เพียงชีวติ ของเราคน
เดียวแต่รวมถึงทุกคนที่มีชีวิตอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข เพราะเรามีชีวิตที่เจริ ญเติบโต เราจึงต้องให้พระ
วจนะของพระเจ้าเป็ นฐานในการดาเนินชีวติ ของเรา ยอห์น 5:24 เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้า
ผูใ้ ดฟังคาของเราและวางใจในพระองค์ผทู้ รงใช้เรามา ผูน้ ้ นั ก็มีชีวติ นิ รันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้
ผ่านพ้นความตายไปสู่ ชีวติ แล้ว อาเมน
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