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ค ำเทศนำ 

วนัระลกึสตรีคริสเตียนประจ ำปี 2006 

“ชีวติจ ำเริญเป็นนิตย์” 

สดุด ี133:3 

วนัอำทติย์ที ่13 สิงหำคม ค.ศ. 2006 
“ดูเถิด ซ่ึงพี่นอ้งอาศยัอยูด่ว้ยกนัเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ก็เป็นการดี และน่าช่ืนใจมากสักเท่าใด 

เหมือนน ้ามนัประสริฐอยูบ่นศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรนไหลอาบลง
มาบนคอเส้ือของท่านเหมือนน ้าคา้งของภูเขาเฮอร์โมนซ่ึงตกลงบนศิโยนเพราะวา่พระเจา้ทรงบงัคบั
บญัชาพระพรท่ีนัน่คือชีวติจ าเริญเป็นนิตย ์
หวัขอ้ส าหรับวนัระลึกสตรีสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2006 คือ “ชีวติจ าเริญเป็นนิตย”์ 
หมายถึงการมีชีวเิจริญเติบโตข้ึน, งอกงามหรือสมบูรณ์, ตลอดเวลาไม่มีส้ินสุด 

จากพระธรรมสุดดีตอนน้ีเป็นสถานการณ์ท่ีคนอิสราเอลทุกคนเดินทางไปร่วมเฉลิมฉลอง
เทศกาลเก็บเก่ียวหรือปัสกา ในพระวหิารท่ีเยรูซาเล็มสถานท่ีเป็นศูนยร์วมชีวิตของคนอิสราเอลภาพท่ี
ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัท่ีจะเขา้เฝ้าพระเจา้ท่ีพระวิหาร ดงันั้นกษตัริยด์าวดิจึงตอ้งการท่ีจะสอนคน
อิสราเอลวา่การแสดงออกถึงการด าเนินชีวติท่ีจ  าเริญหรือเติบโตไดมิ้ใช่การมีชีวิตอยูแ่ต่ล าพงั หรืออยูค่น
เดียวแต่หมายถึงการใชชี้วติอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัอยา่งสันติ ซ่ึงการเป็นน ้าหน่ึงใจ
เดียวกนั ทั้งในสังคม ชุมชน คริสตจกัรและตลอดจนในครอบครัวของเราการมีชีวิตเจริญเติบโตไดอ้ยา่ง
สันติสุขเป็นหน่ึงเดียวกนัและนอกจากชีวติท่ีมีสัมพนัธภาพท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ ยงัมีองคป์ระกอบการ
ด าเนินชีวติสัมพนัธภาพกบัชุมชนของพระเจา้ดงัน้ี 

ประกำรทีห่น่ึง ชีวิตท่ีเจริญงอกงามคือชีวิตท่ี “เคารพซ่ึงกนัและกนั” ไม่วา่เราจะมีความแตกต่าง
กนัในดา้นใดก็ตาม เร่ือง วยั อาย ุ เพศ การศึกษา หรือมีฐานะต่างกนัแต่เราทุกคนเป็นลูกของพระเจา้ 
(สดุดี 8:5) พระเจา้ทรงสร้างทุกคนต ่ากวา่พระเจา้หน่อยเดียว และสวมศกัด์ิศรีกบัเกียรติใหแ้ก่เขา เราจึง
จ าตอ้งมีความเคารพซ่ึงกนัและกนั 
(มีบทเรียนหน่ึงจากเร่ืองใน Internet เล่าวา่ มีคริสตจกัรแห่งหน่ึงในอเมริกา มีการนมสัการในวนัอาทิตย ์
แต่ท่ีนัง่ทุกท่ีเตม็หมด มีชายไร้ท่ีอยูค่นหน่ึงท่ีตอ้งการเขา้ไปนมสัการในโบสถแ์ห่งนั้นท าใหไ้ม่มีเกา้อ้ี
ส าหรับเขา เน่ืองจากโบสถแ์ห่งน้ีไดมี้การท ากิจกรรมการประกาศเล่นดนตรีและเล้ียงอาหารกบัคนขา้ง
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ถนนและไดเ้ชิญคนเหล่านั้นมาร่วมนมสัการดว้ย และส าหรับทีมงานท่ีไดท้  ากิจกรรมน้ีกบัคนขา้งถนน 
ในใจเขาก็ยงัมีความรู้สึกกงัวลวา่จะตอ้นรับคนท่ีเขา้มาในโบสถน้ี์อยา่งไร แต่ส าหรับชายคนน้ีเขาเขา้มา
เพราะเห็นวา่ไดรั้บการดูแลจากคนในโบสถน้ี์อยา่งดี เขาจึงเลือกท่ีจะเขา้มาร่วมนมสัการดว้ย แต่เขา้มา
ชา้จึงไม่มีท่ีนัง่เหลืออยูเ่ลย เขาจึงเขา้ไปท่ีพื้นใกล ้ ๆ กบัท่ีคณะนกัร้องนัง่อยู ่ ซ่ึงทุกคนก็เห็นเหตุการณ์
นั้น และรู้สึกอึดอดักบัภาพท่ีเห็นชายท่ีแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้สกปรก นัง่อยูห่นา้ธรรมมาส และในทนัใดนั้น
ก็มีผูป้กครองคนหน่ึงท่ีเป็นท่ีเคารพคนในโบสถไ์ดเ้ดินไปหาชายคนนั้น ทุกคนก็คิดอยูว่า่ผูป้กครองคน
นั้นคงจะเรียกใหช้ายคนนั้นตามไปนอกโบสถ ์
แต่ผูป้กครองคนนั้นไดน้ัง่ลงใกล ้ๆ และเอ้ือมมือไปจบับ่าของคนขา้งถนนและมืออีกขา้งก็ยกข้ึนสูงและ
ร้องสรรเสริญพระเจา้ ทนัใดนั้นบรรยากาศภายในหอ้งนมสัการก็เปล่ียนไปจากความอึดอดักลายเป็น
ความช่ืนชมยนิดี และหวัใจของทุกคนก็เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั คือดว้ยใจท่ีสรรเสริญพระเจา้) 

ประกำรทีส่อง ชีวติเจริญดว้ยการ “ใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั” 
เช่ือแน่วา่เราแต่ละคนเราคงเคยพบกบัความผดิหวงั ทอ้แทห้รือเบ่ือหน่ายกบัการด าเนินชีวติ เม่ือส่ิงท่ีเรา
หวงัหรือตั้งใจท าไมไม่เป็นไปอยา่งท่ีเราคาดหวงัไว ้ เช่นบางคนอาจจะผดิหวงัในการท างาน หนา้ท่ี 
ต าแหน่งหรือบรรยากาศคนท่ีท างานดว้ย หรือบางคนอาจจะผดิหวงักบัสมาชิกในครอบครัว สามี ภรรยา
ลูกหลานหรือเยาวชนคนหนุ่มสาวอาจจะเคยผดิหวงัในเร่ืองของความรัก หรือการศึกษาเล่าเรียนเหล่าน้ี
เป็นเหตุใหเ้ราหมดก าลงัในชีวติ เราจึงตอ้งการก าลงัใจจากคนรอบขา้ง ดงัเพลงบทหน่ึงท่ีเราเคยไดฟั้ง
บ่อย ๆ ในยามท่ีทอ้แทข้อเพียงแค่คนหน่ึงจะนึกถึงและคอยห่วงใย ในยามท่ีชีวติหม่นหมอง ร้องไห ้ขอ
เพียงมีใครปลอบใจสักคน 

ถา้เราเปิดในพระธรรมกิจการ 15:32 ฝ่ายยดูาสกบัสิลาสเป็นผูเ้ผยพระวจนะดว้ย จึงไดก้ล่าว
หนุนใจพี่นอ้งหลายประการใหมี้ก าลงัใจ 
หรือในพระธรรมสดุดี 73:26 เน้ือหนงัและจิตใจของขา้พระองคจ์ะวายไป แต่พระเจา้ทรงเป็นก าลงัใจ
ของขา้พระองคแ์ละเป็นส่วนของขา้พระองคเ์ป็นนิตย ์

สดุดี 10:17 ขา้แต่พระเจา้พระองคท์รงฟังความปรารถนาของคนอ่อนสุภาพ จะทรงเสริม
ก าลงัใจเขาและพระองคจ์ะทรงเง่ียพระกรรณฟังถอ้ยค าของเขา ในการเสริมสร้างชีวิตของเราและของ
คนท่ีเราอยูด่ว้ยกนัการใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนัเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ 

ประกำรทีส่ำม การมีชีวติท่ีเจริญเติบโตคือ “ชีวติแห่งการช่วยเหลือกนัและกนั” ในพระธรรม
สดุดี 119:147 เราทูลขอการช่วยเหลือจากพระเจา้ ก่อนอรุณรุ่ง เพื่อทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ 
เพราะเรารู้วา่พระองคท์รงยิง่ใหญ่ เราทูลขอการทรงช่วยจากพระองคแ์ต่เราไม่สามารถเทียบเท่าพระองค์
ในทุกอยา่ง พระองคจึ์งใหเ้ราแต่ละคนแตกต่างกนัเพื่อการช่วยเหลือกนัและกนั ดงันั้นการอยูร่่วมกนั
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ของคนจ านวนมากยอ่มตอ้งมีการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัและกนั เพราะแต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนัใน
หลาย ๆ ดา้น ทั้งเพศ วยั สถานภาพ ความรู้ความสามารถ ความเขม้แขง็แต่เรามีความแตกต่างกนั
เพื่อท่ีจะช่วยเหลือกนัแบ่งปันซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีเรามีอยู ่
ประกำรทีส่ี่ ชีวติท่ีจ  าเริญและมีสันติสุข “คือชีวิตท่ีสัตยซ่ื์อต่อกนัและกนั” 

การอยูด่ว้ยกนัดว้ยความจริงใจดว้ยการเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั จะไม่มีการหลอกลวง โป้ปด
มดเทจ็ แต่การอยูด่ว้ยการหลอกลวงโกหกเพราะจิตใจมีความไม่สัตยซ่ื์อ ชีวติจึงไม่เจริญเติบโต เป็นท่ี
ชอบต่อพระพกัตร์พระเจา้ 
สดุดี 10:9 ผูใ้ดท่ีด าเนินในความสัตยซ่ื์อก็ด าเนินอยา่งมัน่คงดี 1 เธสะโลนิกา 5:24 พระองคผ์ูท้รงเรียก
ท่านนั้นสัตยซ่ื์อและพระองคจ์ะทรงท าใหส้ าเร็จ ในพระธรรมทิตสั 2:12 สอนใหเ้ราละทิ้งความอธรรม
และโลกียตณัหา และด าเนินชีวติในยคุน้ีอยา่งมีสติสัมปชญัญะ ซ่ือสัตยสุ์จริตและตามท านองคลอง
ธรรมจากลูกา 19:17 ไดก้ล่าวไวว้า่ “ดีแลว้เจา้เป็นทาสท่ีดี เพราะเจา้สัตยซ่ื์อในของเล็กนอ้ยจงมีอ านาจ
ครอบครองเมืองเถิด” 

การด าเนินชีวติดว้ยการยดึมัน่ในการกระท าส่ีประการท่ีกล่าวมา อยา่งสม ่าเสมอ จะน ามาซ่ึง
สันติสุขในครอบครัวของเราคริสตจกัรของเรา ชุมชนของเรา เพราะเรามีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและ
มิใช่กระท าเฉพาะระหวา่งมนุษยต่์อมนุษยเ์ท่านั้นแต่ตอ้งเป็นความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงท่ี
พระองคท์รงสร้าง อนัไดแ้ก่ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวง เม่ือเราปฏิบติัอยา่งน้ีชีวิตของเราท่ีอยูร่่วมกนันั้น
จ าเริญข้ึนเป็นนิตย ์

ในพนัธสัญญาใหม่ พระธรรมกาลาเทียบทท่ี 5:22-23 น่ีคือผลของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ คือ
ความรัก สันติสุข ความปลาบปล้ืมใจ ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตยซ่ื์อ ความสุภาพ
อ่อนนอ้ม การรู้จกับงัคบัตน ส่ิงเหล่าน้ี เป็นส่ิงส าคญัท่ีเราตอ้งน าไปปฏิบติัในชีวติของเราเพื่อเป็นพยาน
ถึงชีวติท่ีจ  าเริญข้ึนเพราะเราเป็นชุมชนของพระเยซูคริสต ์ “ชีวติจ าเริญเป็นนิตย”์ เป็นพระพรมากมายแก่
ชีวติของเราท่ีจะเจริญเติบโตข้ึนและท าใหเ้ราอยูด่ว้ยกนัเป็นครอบครัวท่ีมีสันติสุข เป็นชุมชนของพระ
เจา้ท่ีมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัเพราะเราต่างก็ด าเนินชีวติตามน ้าพระทยัพระเจา้ และชีวติครอบครัว
ของเราก็เจริญเติบโตข้ึนครอบครัวของเราก็มีสันติสุข 

อยากจะใหเ้ราไดก้ลบัมาพิจารณาสถานการณ์ใกลต้วัของเราในปัจจุบนั พระวจนะของพระเจา้
ในครอบครัวของเราก่อนชีวิตของเราจะจ าเริญ และเติบโตถึงความไพบูลยข์องพระคริสตไ์ดข้อเราไดเ้รา
ตอ้งด าเนินชีวติท่ีดีดว้ยการเคารพกนั สัตยซ่ื์อและช่วยเหลือกนั ใหก้ าลงัใจกนัต่อลูก ต่อสามี ภรรยา ใน
พระคมัภีร์กล่าววา่ “ถึงอยา่งไรก็ดี ท่านทุกคนต่างก็จงรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองและภรรยาก็จง
ย  าเกรงสามีของตน ฝ่ายบุตรจงนบนอบเช่ือฟังบิดามารดาของตนในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะการกระท า
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อยา่งนั้นเป็นการถูก” “จงใหเ้กียรติแก่บิดามารดาของเจา้น่ีเป็นพระบญัญติัขอ้แรกท่ีมีพระสัญญาไวด้ว้ย
เพื่อเจา้จะไปดีมาดีและมีอายุยนืนานท่ีแผน่ดินโลก ฝ่ายท่านผูเ้ป็นบิดา อยา่ย ัว่บุตรของตนใหเ้กิดโทสะ 
แต่จงอบรมบุตรดว้ยการสั่งสอน” (เอเฟซสั 6:1-4) 

ในคริสตจกัรในสังคมชุมชนท่ีเราอยู ่ เราทุกคนตอ้งค านึงถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งถูกตอ้ง มี
ความสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งถูกตอ้งพระพรจึงจะเกิดข้ึนสันติสุขก็จะเกิดข้ึน เห็นไดว้า่ปัจจุบนัน้ีเราตอ้งใช้
ชีวติอยูอ่ยา่งระมดัระวงัเพราะรอบดา้นเรามีแต่อนัตราย เช่นในเร่ืองของอาหารท่ีเรารับประทานทุกวนั 
เด๋ียวน้ีเม่ือเรารับประทานอาหารเราตอ้งดูวา่อาหารแต่ละอยา่งท่ีเรารับประทานมีสารพิษหรือสารเจือปน
อยูห่รือไม่ ตวัอยา่งเช่นผกัท่ีใชป้รุงอาหารบางคร้ัง ผูผ้ลิตไม่ไดค้  านึงถึงชีวติของผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค หรือ
ค านึงถึงความถูกตอ้ง อาจค านึงแต่เพียงการมีรายไดเ้ขา้มาเรา จึงตอ้งระวงัในการบริโภค 

ไดอ่้านเร่ืองจากวารสารเล่มหน่ึงพดูถึงวกิฤติของปลาการ์ตูนหรือเรียกตามภาษาเด็ก ๆ วา่ นีโม่ 
เน่ืองจากปลาลวดลายน่ารักเป็นท่ีนิยม หลงัจากภาพยนตร์นีโม่ฉายท าใหท่ี้ผา่นมามีการลกัลอบจบัปลา
การ์ตูนอยา่งหนกัจนหลายคนกลวัวา่จะสูญพนัธ์การจบัปลาสวยงามอยา่งปลาการ์ตูนน้ี ผูค้นบางคนเอา
ไชยาไนดไ์ปใส่ปะการังท่ีใชเ้ป็นท่ีหลบภยัท าใหป้ลาสลบและลอยตามน ้าออกมา ซ่ึงวิธีการน้ีท าใหป้ลา
จ านวนมากทั้งปลาเล็กปลานอ้ยตอ้งพลอยตายและถูกจบัไปดว้ย ท่ีส าคญัท าใหแ้นวปะการังท่ีใช้
เวลานานกวา่จะเติบโตตอ้งตายไปอยา่งเอากลบัคืนมาไม่ไดป้รากฏการณ์การลบัลอบจบัปลาท่ีส่งผล
เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นการทรงสร้าง และท าไมผูซ้ื้อถึงยงัสามารถควกัเงินออกจากกระเป๋าเพื่อ
บริโภคความสวยงามของปลาการ์ตูนไดโ้ดยไม่รู้สึกอะไร 

ดงันั้นเม่ือเราตอ้งการใหชี้วติของเราทุกคนเจริญข้ึน ร่วมกนัทุกคนเราก็ตอ้งพิจารณาการด าเนิน
ชีวติของเรา วา่ชีวิตของเราจะเจริญข้ึน (ทั้งดา้นร่างกาย จิตวญิญาณของเรา) ไดมิ้ใช่เพียงชีวติของเราคน
เดียวแต่รวมถึงทุกคนท่ีมีชีวิตอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข เพราะเรามีชีวิตท่ีเจริญเติบโต เราจึงตอ้งใหพ้ระ
วจนะของพระเจา้เป็นฐานในการด าเนินชีวติของเรา ยอห์น 5:24 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายวา่ ถา้
ผูใ้ดฟังค าของเราและวางใจในพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา ผูน้ั้นก็มีชีวตินิรันดร์และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้
ผา่นพน้ความตายไปสู่ชีวติแลว้ อาเมน 
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