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ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ลูกขอเขียนบทสวดบทนี้เป็ นบทแรกสาหรับปี 2018 และลูกกาลังเขียนด้ วยความสันติสุข ปี ตสิ ุข
และ “ตื่นเต้นสุข” ในขณะเดียวกับทีล่ กู ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ พระเจ้าข้า 
วันก่อนลูกอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆ กาลังจะไปงานๆ หนึ่งด้วยกัน เพื่อนกลุ่มนี้ทราบประวัตขิ องลูกดีว่าได้ผ่านเรื่องราว
อะไรมาบ้าง เพื่อนคนหนึ่งได้พูดขึน้ ว่า เธอรูส้ กึ ประหลาดใจทีต่ งั ้ แต่รจู้ กั ลูกมาราว 6 ปี เธอเห็นลูกเป็ นคนร่าเริง มีความสุข
เปี่ ยมไปด้วยชีวติ ชีวา และมีพลังวังชาทาอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะไปหมด ทัง้ ด้านธุรกิจ งานสังคม และแม้กระทังงานด้
่
าน
ศิลปะ เธอกล่าวต่อว่า เธอไม่เห็นร่องรอยของความทุกข์ทไ่ี ด้เกิดขึน้ กับชีวติ ของลูกหลงเหลือในตัวลูกหรือแม้แต่บนใบหน้า
เลย เป็ นบางคนทีไ่ ม่สามารถลืมความหลังอันเจ็บปวดได้ ก็จะยังคงมีความขุน่ ข้องหมองใจคาค้างในใจ และจะโชว์บนใบหน้า
แต่เธอเห็นหน้าตาของลูกผุดผ่องยิม้ แย้มมาตลอดตัง้ แต่เธอได้รจู้ กั ลูก เธอจึงสงสัยว่าลูกทาได้อย่างไร ลูกจึงเป็ นคนมีความสุข
เช่นนี้ได้ ทัง้ ๆ ทีล่ กู ต้องผ่านอะไรต่อมิอะไรมามากมายขนาดนัน้
ลูกยิม้ ตอบเพียงประโยคเดียวทีเ่ ปิ ดการสนทนาอีกยาวเหยียดต่อมา “เพราะพีไ่ ด้คน้ พบพระเจ้าค่ะ”
สาหรับคนไทยคนหนึ่งทีร่ บั ราชการมาจนถึงขัน้ C10 และไม่เคยมีโอกาสได้ยนิ เกีย่ วกับเรือ่ งพระเจ้าเลย ประโยคนัน้
ประโยคเดียวทาให้เ ธอมีคาถามมากมายต่อมา ลูกค้นพบพระเจ้า ได้อย่า งไร และพระเจ้าทรงทาอะไร ลูกจึงสามารถมี
ความสุขทุกวันนี้โดยลืมเรือ่ งราวในอดีตได้หมด .......... เธอรูส้ กึ ประหลาดใจมาก
...... ลูกสรุปกับเธอว่า เมือ่ ลูกค้นพบพระเจ้าแล้ว ลูกมิได้หยุดแค่นนั ้ ลูกศึกษาต่อว่าพระเจ้าทรงสังสอนอะไรบ้
่
างและ
ทีส่ าคัญทีส่ ดุ ลูกพยายามดารงชีวติ ตามพระวาจาของพระเจ้าให้มากทีส่ ดุ ทีจ่ ะทาได้ ผลก็คอื สิง่ ทีเ่ ธอเห็นในตัวลูกนัน้ แหละ
พอดีในไลน์กลุ่มของพวกเรามีคนไปลงข้อความหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้แนะนาการสร้างนิสยั แห่งความสุข 20
ประการไว้ ดังนี้
1. Be Grateful สานึกบุญคุณคนทีด่ ตี ่อเรา
2. Choose your friends wisely เลือกคบเพือ่ นอย่างชาญฉลาด
3. Cultivate Compassion ให้ความเห็นอกเห็นใจแก่คนอืน่
4. Keep learning หมันเรี
่ ยนรู้
5. Become a problem solver เป็ นผูร้ จู้ กั แก้ปัญหา
6. Do what you love ทาในสิง่ ทีค่ ณ
ุ รัก
7. Live in the present อยูก่ บั ปั จจุบนั
8. Laugh often หัวเราะบ่อยๆ
9. Practice Forgiveness หมันฝึ
่ กการให้อภัย
10. Say thanks often รูจ้ กั ขอบคุณเสมอ
11. Create deeper connections สร้างความสัมพันธ์ทล่ี กึ ซึง้
12. Keep your agreement รักษาสัญญา
13. Meditate ทาสมาธิ
14. Focus on what you are doing ตัง้ มันในสิ
่ ง่ ทีก่ าลังทา

15. Be optimistic มองโลกในแง่ดี
16. Love unconditionally รักอย่างไม่มเี งือ่ นไข
17. Don’t give up อย่ายอมแพ้
18. Do you best and then let it go ทาดีทส่ี ดุ แล้วอย่ายึดติด
19. Take care of yourself ดูแลตัวเอง
20. Give back to society ตอบแทนสังคม
ใช่แล้ว ลูกพูดกับเพือ่ นคนนัน้ ต่อว่า มันน่าอัศจรรย์ใจมาก เพราะทัง้ 20 ข้อนี้ ลูกได้ทาและก็ยงั ปฏิบตั ติ ่อเนื่องถึงปั จจุบนั
และมากกว่าด้วยซ้า ซึง่ เป็ นผลจากการปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงสังสอนในพระคั
่
มภีร์ ลูกจึงมีความสุขในหัวใจ ... จนแสดง
ออกมาทางใบหน้า แต่ว่าในการทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ในบางข้อนัน้ ลูกต้องพยายามแล้วพยายามอีก พราะไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้
ง่ายๆ เลย แต่พระเจ้าทรงสังสอนให้
่
พวกเรามนุ ษย์ทา เราก็ต้องพยายามทาให้ได้ วันนี้ทาไม่ได้ พรุ่งนี้ลองใหม่ พรุ่งนี้ทา
ไม่ได้ อีกวันก็พยายามใหม่ ... จนวันหนึ่งก็ทาได้ ยกตัวอย่างการให้อภัย ลูกค้นพบว่า การให้อภัยศัตรูนนั ้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
แต่การให้อภัยผู้ทเ่ี รารัก แต่กลับมาทรยศต่อความรักที่เรามีให้แก่เขานัน้ เป็ นสิง่ ที่ทายากกว่าร้อยเท่าพันเท่า แต่เมื่อเรา
สามารถให้อภัยได้แล้ว เราก็สามารถมีความสุขทีแ่ ท้จริงในใจได้ 
“ท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กนั
เหมือนดังที พ่ ระเจ้าทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริ สต์นัน้ ” เอเฟซัส 4:32
หากเราเห็นใครที่มมี ากกว่า หรือมีชวี ิตที่สุขสบายกว่าแล้วเราเกิดความอิจฉาในใจ หรือแม้แต่น้อยใจในใจ สิง่ ที่
เกิดขึน้ คือ เราจะเกิดความทุกข์ เปลีย่ นใหม่ ยามเราเห็นใครมีความสุขหรือมีอะไรต่อมิอะไรมากกว่าเรา เราดีใจกับเขา ชื่น
ชมในโชคชะตาทีด่ ขี องเขา สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ ใจเราจะมีแต่ความชืน่ ชมยินดี ต่างกันราวฟ้ ากับดิน 
กับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต ถ้ามันเป็ นอดีตทีเ่ จ็บปวด แล้วเราก็เก็บแต่ความขมขืน่ นัน้ ไว้ ไม่ปล่อยให้มนั ล่องลอยไป มัว
แต่ยดึ ติดกับความเจ็บปวดนัน้ ถามว่าแล้วเมื่อไรเราจะหายเจ็บปวดเล่า? เราไม่สามารถจะไปเปลีย่ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตได้
แต่เราสามาถดารงชีวติ ให้มคี วามสุขในปั จจุบนั และเพือ่ เตรียมให้มอี นาคตทีด่ กี ว่านี้ได้ ถ้าเช่นนี้แล้ว ทาไมไม่ทาเล่า?
“ดังนัน้ ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริ สตเจ้า ผู้นัน้ ก็เป็ นสิ ง่ สร้างใหม่
สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่เกิ ดขึ้นแล้ว” 2 โคริ นธ์ 5:17
“ลืมสิ ง่ ที อ่ ยู่เบื้องหลังเสีย มุ่งสู่เบื้องหน้ าอย่างสุดกาลัง” ฟิ ลิ ปปี 3:13
ชีวติ มนุ ษย์มนั สัน้ นัก เพราะพระเจ้าจะทรงเรียกกลับไปเมื่อไร เราไม่มที างจะทราบได้ หากเราพยายามดารงชีวติ
เพือ่ ให้ใครก็ตามทีพ่ บเรา รูจ้ กั เรา เป็ นเพื่อนเรา แล้วทาให้พวกเขาเห็นสัจจธรรมในชีวติ เห็นคุณค่าของการเป็ นมนุ ษย์ มาก
ขึน้ มีความสุขมากขึน้ ชีวติ ของเราเองก็จะมีคณ
ุ ค่ามากขึน้ 
ลูกพูดอยู่เสมอว่า ลูกพยายามดารงชีวติ เพื่อให้คนเห็นพระคริสต์ในตัวลูก การทีม่ คี วามสุขบนใบหน้าจนทาให้ลูก
สามารถประกาศข่าวดีแก่คนทีร่ จู้ กั ลูกได้ จึงทาให้ลกู มีความสุขเพิม่ ขึน้ อีก 
ในวันปี ใหม่ 2018 นี้ ลูกจึงขอกราบทูลต่อพระองค์ว่า ลูกจะขอนาความสุขซึ่งลูกถือว่าเป็ น “ตะลันต์” ที่พระองค์
ประทานให้แก่ลูกไปต่อยอด เพื่อลูกจะสามารถนา “ตะลันต์” นี้พร้อม “ตะลันต์อ่นื ๆ” ไปแบ่งปั นให้กบั ทุกคนทีจ่ ะพบลูกและ
รูจ้ กั ลูกในปี น้ีและในปี ต่อๆ ไป พระเจ้าข้า
“เพราะผู้ทีม่ ีมาก จะได้รบั มากขึ้น และเขาจะมีเหลือเฟื อ ...” มัทธิ ว 25:29
อาแมน

