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บทสวดวนัปีใหม่ 2018 

ขา้แต่พระเป็นเจา้ ลูกขอเขยีนบทสวดบทนี้เป็นบทแรกส าหรบัปี 2018 และลูกก าลงัเขยีนด้วยความสนัตสิุข ปีตสิุข 
และ “ตื่นเตน้สขุ” ในขณะเดยีวกบัทีล่กูขอถวายพระเกยีรตแิด่พระองค ์พระเจา้ขา้  

วนัก่อนลูกอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆ ก าลงัจะไปงานๆ หนึ่งด้วยกนั เพื่อนกลุ่มนี้ทราบประวตัขิองลูกดวี่าไดผ้่านเรื่องราว
อะไรมาบา้ง เพื่อนคนหนึ่งไดพู้ดขึน้ว่า เธอรูส้กึประหลาดใจทีต่ัง้แต่รูจ้กัลูกมาราว 6 ปี เธอเหน็ลูกเป็นคนร่าเรงิ มคีวามสุข 
เป่ียมไปดว้ยชวีติชวีา และมพีลงัวงัชาท าอะไรต่อมอิะไรเยอะแยะไปหมด ทัง้ด้านธุรกจิ งานสงัคม และแมก้ระทัง่งานด้าน
ศลิปะ เธอกล่าวต่อว่า เธอไม่เหน็ร่องรอยของความทุกขท์ีไ่ดเ้กดิขึน้กบัชวีติของลูกหลงเหลอืในตวัลูกหรอืแมแ้ต่บนใบหน้า
เลย เป็นบางคนทีไ่มส่ามารถลมืความหลงัอนัเจบ็ปวดได ้กจ็ะยงัคงมคีวามขุน่ขอ้งหมองใจคาคา้งในใจ และจะโชว์บนใบหน้า 
แต่เธอเหน็หน้าตาของลกูผดุผอ่งยิม้แยม้มาตลอดตัง้แต่เธอไดรู้จ้กัลกู เธอจงึสงสยัว่าลกูท าไดอ้ยา่งไร ลกูจงึเป็นคนมคีวามสขุ
เชน่นี้ได ้ทัง้ๆ ทีล่กูตอ้งผา่นอะไรต่อมอิะไรมามากมายขนาดนัน้ 

ลกูยิม้ตอบเพยีงประโยคเดยีวทีเ่ปิดการสนทนาอกียาวเหยยีดต่อมา “เพราะพีไ่ดค้น้พบพระเจา้คะ่” 
ส าหรบัคนไทยคนหนึ่งทีร่บัราชการมาจนถงึขัน้ C10 และไมเ่คยมโีอกาสไดย้นิเกีย่วกบัเรือ่งพระเจา้เลย ประโยคนัน้

ประโยคเดียวท าให้เธอมคี าถามมากมายต่อมา ลูกค้นพบพระเจ้าได้อย่างไร และพระเจ้าทรงท าอะไร ลูกจึงสามารถมี
ความสขุทกุวนันี้โดยลมืเรือ่งราวในอดตีไดห้มด .......... เธอรูส้กึประหลาดใจมาก 

...... ลกูสรปุกบัเธอว่า เมือ่ลกูคน้พบพระเจา้แลว้ ลกูมไิดห้ยดุแคน่ัน้ ลกูศกึษาต่อว่าพระเจา้ทรงสัง่สอนอะไรบา้งและ
ทีส่ าคญัทีส่ดุ ลกูพยายามด ารงชวีติตามพระวาจาของพระเจา้ใหม้ากทีส่ดุทีจ่ะท าได ้ผลกค็อื สิง่ทีเ่ธอเหน็ในตวัลกูนัน้แหละ  

พอดใีนไลน์กลุ่มของพวกเรามคีนไปลงขอ้ความหนึ่งว่ามหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ไดแ้นะน าการสรา้งนิสยัแห่งความสุข 20 
ประการไว ้ดงันี้ 

1. Be Grateful ส านึกบุญคณุคนทีด่ตี่อเรา 
2. Choose your friends wisely เลอืกคบเพือ่นอยา่งชาญฉลาด 
3. Cultivate Compassion ใหค้วามเหน็อกเหน็ใจแกค่นอืน่ 
4. Keep learning หมัน่เรยีนรู ้
5. Become a problem solver เป็นผูรู้จ้กัแกปั้ญหา 
6. Do what you love ท าในสิง่ทีค่ณุรกั 
7. Live in the present อยูก่บัปัจจุบนั 
8. Laugh often หวัเราะบ่อยๆ 
9. Practice Forgiveness หมัน่ฝึกการใหอ้ภยั 
10. Say thanks often รูจ้กัขอบคณุเสมอ 
11. Create deeper connections สรา้งความสมัพนัธท์ีล่กึซึง้ 
12. Keep your agreement รกัษาสญัญา 
13. Meditate ท าสมาธ ิ
14. Focus on what you are doing ตัง้มัน่ในสิง่ทีก่ าลงัท า 



15. Be optimistic มองโลกในแงด่ ี
16. Love unconditionally รกัอยา่งไมม่เีงือ่นไข 
17. Don’t give up อยา่ยอมแพ ้
18. Do you best and then let it go ท าดทีีส่ดุแลว้อยา่ยดึตดิ 
19. Take care of yourself ดแูลตวัเอง 
20. Give back to society ตอบแทนสงัคม 
ใชแ่ลว้ ลกูพดูกบัเพือ่นคนนัน้ต่อว่า มนัน่าอศัจรรยใ์จมาก เพราะทัง้ 20 ขอ้นี้ ลกูไดท้ าและกย็งัปฏบิตัติ่อเนื่องถงึปัจจุบนั

และมากกว่าดว้ยซ ้า ซึง่เป็นผลจากการปฏบิตัติามสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงสัง่สอนในพระคมัภรี ์ลกูจงึมคีวามสุขในหวัใจ ... จนแสดง
ออกมาทางใบหน้า แต่ว่าในการทีจ่ะปฏบิตัไิดใ้นบางขอ้นัน้ ลกูตอ้งพยายามแลว้พยายามอกี พราะไม่ใช่เป็นสิง่ทีจ่ะปฏบิตัไิด้
ง่ายๆ เลย แต่พระเจ้าทรงสัง่สอนใหพ้วกเรามนุษย์ท า เรากต็้องพยายามท าใหไ้ด้ วนันี้ท าไม่ได้ พรุ่งนี้ลองใหม่ พรุ่งนี้ท า
ไมไ่ด ้อกีวนักพ็ยายามใหม ่... จนวนัหนึ่งกท็ าได ้ยกตวัอย่างการใหอ้ภยั ลูกคน้พบว่า การใหอ้ภยัศตัรนูัน้ไม่ใช่เรื่องงา่ยเลย 
แต่การให้อภยัผู้ทีเ่รารกั แต่กลบัมาทรยศต่อความรกัที่เรามใีหแ้ก่เขานัน้ เป็นสิง่ที่ท ายากกว่ารอ้ยเท่าพนัเท่า แต่เมื่อเรา
สามารถใหอ้ภยัไดแ้ลว้ เรากส็ามารถมคีวามสขุทีแ่ทจ้รงิในใจได ้ 

“ท่านจงเมตตาต่อกนั มีใจเอน็ดตู่อกนัและอภยัโทษให้กนั  
เหมือนดงัทีพ่ระเจ้าทรงโปรดอภยัโทษให้แก่ท่านในพระคริสตนั์น้” เอเฟซสั 4:32 

หากเราเห็นใครที่มมีากกว่าหรอืมชีวีิตที่สุขสบายกว่าแล้วเราเกดิความอจิฉาในใจ หรอืแม้แต่น้อยใจในใจ สิง่ที่
เกดิขึน้คอื เราจะเกดิความทุกข ์เปลีย่นใหม่ ยามเราเหน็ใครมคีวามสุขหรอืมอีะไรต่อมอิะไรมากกว่าเรา เราดใีจกบัเขา ชื่น
ชมในโชคชะตาทีด่ขีองเขา สิง่ทีเ่กดิขึน้คอื ใจเราจะมแีต่ความชืน่ชมยนิด ีต่างกนัราวฟ้ากบัดนิ  

กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอดตี ถา้มนัเป็นอดตีทีเ่จบ็ปวด แลว้เรากเ็กบ็แต่ความขมขืน่นัน้ไว ้ไม่ปล่อยใหม้นัล่องลอยไป มวั
แต่ยดึตดิกบัความเจ็บปวดนัน้ ถามว่าแล้วเมื่อไรเราจะหายเจบ็ปวดเล่า? เราไม่สามารถจะไปเปลีย่นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอดตีได ้
แต่เราสามาถด ารงชวีติใหม้คีวามสขุในปัจจุบนัและเพือ่เตรยีมใหม้อีนาคตทีด่กีว่านี้ได ้ถา้เชน่นี้แล้ว ท าไมไมท่ าเล่า? 

“ดงันัน้ ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นัน้กเ็ป็นสิง่สร้างใหม่  
สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่เกิดข้ึนแล้ว” 2 โครินธ ์5:17 

 
“ลืมสิง่ทีอ่ยู่เบื้องหลงัเสีย มุ่งสู่เบื้องหน้าอย่างสดุก าลงั” ฟิลิปปี 3:13 

ชวีติมนุษย์มนัสัน้นัก เพราะพระเจา้จะทรงเรยีกกลบัไปเมื่อไร เราไม่มทีางจะทราบได ้หากเราพยายามด ารงชวีติ
เพือ่ใหใ้ครกต็ามทีพ่บเรา รูจ้กัเรา เป็นเพื่อนเรา แลว้ท าใหพ้วกเขาเหน็สจัจธรรมในชวีติ เหน็คุณค่าของการเป็นมนุษย์มาก
ขึน้ มคีวามสขุมากขึน้ ชวีติของเราเองกจ็ะมคีณุคา่มากขึน้  

ลูกพูดอยู่เสมอว่า ลูกพยายามด ารงชวีติเพื่อใหค้นเหน็พระครสิต์ในตวัลูก การทีม่คีวามสุขบนใบหน้าจนท าใหลู้ก
สามารถประกาศขา่วดแีกค่นทีรู่จ้กัลกูได ้จงึท าใหล้กูมคีวามสขุเพิม่ขึน้อกี  

ในวนัปีใหม่ 2018 นี้  ลูกจงึขอกราบทูลต่อพระองค์ว่า ลูกจะขอน าความสุขซึ่งลูกถอืว่าเป็น “ตะลนัต์” ที่พระองค์
ประทานใหแ้ก่ลูกไปต่อยอด เพื่อลูกจะสามารถน า “ตะลนัต์” นี้พรอ้ม “ตะลนัต์อื่นๆ” ไปแบ่งปันใหก้บัทุกคนทีจ่ะพบลูกและ
รูจ้กัลกูในปีนี้และในปีต่อๆ ไป พระเจา้ขา้ 

“เพราะผู้ทีมี่มาก จะได้รบัมากขึ้น และเขาจะมีเหลือเฟือ ...” มทัธิว 25:29 
อาแมน  

 


