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บทสวดวันปี ใหม่ 2019
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า เช่นเดียวกับวันปี ใหม่ของทุกๆ ปี ลูกขอเขียนบทวดบทนี้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ พระ
เจ้าข้า
ทีผ่ า่ นมา ลูกเขียนมาตลอดว่า ลูกรูส้ กึ ว่าลูกเป็ นคริส ตชนระดับอนุ บาลและค่อยๆ เลื่อนชัน้ ขึน้ สู่ระดับประถมเพราะ
ยังมีอกี เยอะแยะมากมายเกีย่ วกับพระศาสนจักรทีล่ กู ไม่ทราบและต้องเรียนรู้ แต่ใน 5-6 ปี ทผ่ี ่านมา พระองค์ทรงมีวธิ สี อนลูก
ชนิ ด ที่ว่ า ลู กต้อ งไปค้น คว้า ศึก ษาหาความรู้โ ดยเป็ น “ไฟลท์บ ัง คับ ” จากการที่ลู ก ได้ร ับ เชิญ ไปพูด บรรยายทัง้ ในและ
ต่างประเทศในหัวข้อทีล่ กู ไม่มคี วามรูม้ าก่อนเลย เป็ นต้นว่าการได้รบั เชิญไปบรรยายเกีย่ วกับพระมหากษัตริยไ์ ทยกับศาสนา
คริสต์ให้แก่หลักสูตรหนึ่งที่เน้ นพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๙ ลูกจาต้องไปศึกษาถึงประวัตศิ าสตร์ของ
ศาสนาคริสต์ทเ่ี ข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทย และเนื่องจากลูกเป็ นคริสตชนคาทอลิก แน่ นอนลูกก็ตอ้ งบรรยายในบริบทของ
ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ลูกก็เลยได้เรียนรูถ้ งึ ประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทยและศาสนาของเรา และจากการทีล่ ูกได้รบั
เชิญไปพูดแบ่งปั นในต่างประเทศนับ 10 ครัง้ แม้ส่วนใหญ่จะเกีย่ วกับเรื่องราวชีวติ ของลูกเอง แต่ลูกก็ต้องศึกษาเกีย่ วกับ
ประเทศตลอดจนสัง ฆมณฑลที่เชิญลูกไป รวมทัง้ ภูมศิ าสตร์ประวัติศาสตร์ของแต่ล ะแห่ง ตลอดกับลูกก็ได้มโี อกาส ฟั ง
ผูบ้ รรยายแบ่งปั น ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็ นสมณะหรือฆราวาสทีไ่ ด้รบั การคัดสรรมาแล้วในระดับโลก หรือระดับประเทศของพวก
เขามาแล้ว ความรูแ้ ละประสบการณ์เหล่านี้ประเมิณค่ามิได้สาหรับการเจริญเติบโตในด้านการเป็ นคริสตชนของลูก ตลอดจน
ลูกได้ผกู มิตรและมีเพือ่ นจากต่างประเทศทีไ่ ด้กลายเป็ นเพื่อนสนิทระหว่างครอบครัวกันไปแล้ว ลูกตระหนักว่าประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้เป็ นการ “เตรียมสอน” ลูกในการรับใช้พระองค์ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป ลูกจึงขอน้อมรับพระพรเหล่านี้ดว้ ยความยินดี เต็มใจ
และกตัญญูอย่างทีส่ ดุ พระเจ้าข้า 
ขณะนี้ ลูกรูส้ กึ ว่าลูกได้จบการเรียนชัน้ มัธยมแล้ว และกาลังจะเตรียมตัว เข้าสู่มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้พระองค์ใน
ระดับต่อไป 
ณ วันนี้ วันปี ใหม่ 2019 ลูกขอกราบทูลถึง “สภาวะ” การเป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่งในวัย 22 ปี ทีเ่ พิง่ จบการศึกษา
ระดับมัธยมพระเจ้าข้า
1. จากการทีล่ กู ได้คน้ พบว่าทีแ่ ท้พระเจ้าทรงประทับอยูใ่ นใจของลูกตลอดเวลา ไม่ใช่อยูบ่ นสวรรค์ไกลโพ้น
โน่นเลยนัน้ ทาให้ลกู มีความสุขมากและมีความชื่นชมยินดีในใจตลอดเวลา เป็ นความรูส้ กึ ทีอ่ ยู่เหนือสิง่ อื่นใดทัง้ หมดในชีวติ
ของลูกในปั จจุบนั เดีย๋ วนี้ยามใดทีล่ กู รูส้ กึ ว่าโกรธ โมโห ไม่พอใจ หรือเป็ นความรูส้ กึ ในทางลบ ลูกจะไม่ให้ความรูส้ กึ นัน้ อยู่ใน
หัวใจลูกเกิน 3 นาที แล้วลูกจะ “รูส้ กึ ” ถึงการประทับของพระองค์ในใจลูก สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาทันทีคอื ลูกจะลืมความรูส้ กึ
เมื่อตะกี้ไปเลย เพราะ “ความรูส้ กึ ถึงพระเจ้า ” ในใจมันส่องแสงแห่งความสุขในใจของลูกจนขับไล่ความมื ดแห่งอารมณ์ อ่นื
ออกไปจากใจลูกจนหมดสิน้ มันเป็ นเรือ่ งอัศจรรย์ทส่ี ดุ ทีล่ กู มีความเชือ่ ในจิตใจของลูกจนทาให้รกั พระองค์ได้ถงึ ขัน้ นี้ 

มีครัง้ หนึ่ง มีเรื่องทีท่ าให้ลูกโกรธถึงขัน้ ทีเ่ รียกเป็ นภาษาอังกฤษว่าควันออกจากหูเลยทีเดียว แต่พอรูต้ วั ภายใน 3
นาที ลูกคิดถึงพระองค์ในใจของลูก แล้วลูกก็ถามตัวเองว่า เมือ่ กีน้ ้ีฉนั โกรธเรือ่ งอะไรหนอเพราะนึกไม่ออกจริงๆ !
2. ลูกสวดภาวนาทุกๆ วันจนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ของลูก เช่นเดียวกับการหายใจเข้าออกซะแล้ว
ตอนเช้าตื่นมาก่อนลงไปรับประทานอาหารเช้า ลูกจะเข้าห้องพระของลูกทีล่ กู เรียกว่า My Little Chapel สวด
ขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระพรทีไ่ ด้ประทานให้แก่ลกู และครอบครัวมากมาย ก่อนออกจากบ้านจะสวดขอพรให้กบั ทุกคน
ทีล่ กู จะพบในวันนัน้ และทุกวัน กลางคืนจะเดินสวดสายประคาราว 1 ชัวโมง
่
ขอพรให้กบั ผูท้ ข่ี อให้ลูกสวดภาวนาให้พวกเขา
และผูใ้ หญ่ของพระศาสนจักรและผูใ้ หญ่ของประเทศชาติ ต่อด้วยผูท้ เ่ี จ็บป่ วย ครอบครัวของลูกและตัวลูกเอง ก่อนนอนลูกจะ
เข้าห้อง My Little Chapel สวดขอบพระคุณพระองค์อกี ครัง้ หนึ่งต่อด้วยบทสวดขอพระเยซูเจ้าก่อนเข้านอน
ลูกค้นพบว่าการสวดภาวนานัน้ เป็ นการสื่อกับพระเจ้าทีเ่ ราถ่อมตัว ถวายตัวต่อพระองค์ ดังนัน้ จึงเป็ นสิง่ ทีท่ าให้
พระองค์ทรงพอพระทัย ลูกรูส้ กึ เช่นนัน้ จริงๆ ลูกยังมีความรูส้ กึ ทีเ่ ปรียบการสวดภาวนาเหมือนกับการว่ายน้าของปลา ยิง่ สวด
ภาวนามากเท่า ไร ปลาก็ส ามารถว่ ายน้ า ได้ลึกมากขึ้น การที่ปลาว่ ายน้ า ได้ลึก เป็ น ประโยชน์ กบั ปลาเอง เพราะขนาด
ภาษาไทยยังมีคาพังเพยว่า “ตายน้าตืน้ ”
และเนื่องจากลูกตระหนักว่าพระองค์ทรงใช้ลูกให้เป็ นพยานตัวเล็กๆ แต่ประกาศข่าวดีและพระเมตตาอันยิง่ ใหญ่
ให้แก่ชาวโลก ลูกจึงได้สวดภาวนาเพิม่ เติมอีกข้อหนึ่งทุกวันให้ตวั ของลูกเองว่า “ขอพระองค์โปรดประทานสติแก่ลูกในการ
ดารงชีวติ ประจาวันให้เป็ นลูกของพระองค์ทด่ี ี เหมาะสมกับการทรงใช้ของพระองค์เทอญ” การมีสติและสติปัญญานัน้ ต่างกัน
สิง่ ยัวยวนในชี
่
วติ ประจาวันมีมากมายเหลือคณานับ หากเราขาดสติเมือ่ ไร เราอาจจะ “หลุด” ได้ ลูกทีบ่ ดิ ามารดารักและไว้ใจ
ไม่ควรทาให้พอ่ แม่เสียใจฉันใด ลูกของพระเจ้าทีพ่ ระองค์ทรงใช้ ก็ไม่ควรทาให้พระองค์ทรงผิดหวังฉันนัน้
3. ศึกษาพระวาจาของพระเจ้าทุกวัน ณ ทุกวันนี้ พระสังฆราชทีล่ กู เคารพรักองค์หนึ่ง มีการอธิบายพระ
วาจาของพระเจ้าทุกวันไม่เว้นวันหยุดทางสือ่ สมัยใหม่คอื YouTube โอ้โฮ! สุดยอดสาหรับคริสตชนทีใ่ ฝ่ หาพระวาจาอย่างลูก
เลย! ก่อนนี้ลกู ต้องไปค้นหาอ่านเอง เดีย๋ วนี้ฟังท่านทุกเช้า บทไหนซึง้ หน่ อยก็คดั ลอกออกมา แล้วก็ไปศึกษาหาอ่านเพิม่ จาก
ไบเบิล้ ไดอารี่ ต่อด้วยพระคัมภีรแ์ ล้วก็พยายามอย่างทีส่ ดุ ทีจ่ ะดารงชีวติ ตามพระวาจาของพระองค์ให้ได้มากทีส่ ุดเท่าทีค่ วาม
เป็ นปุถุชนจะทาได้
เพียง 3 ข้อนี้ ลูกก็เป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่งทีม่ คี วามสุขมากแล้วพระเจ้าข้า ลูกขอสรุปชีวติ ของลูก ณ จุดนี้เป็ น
ภาษาอังกฤษสองประโยคสัน้ ๆ ว่า
“I am nothing without God.
I am everything that God wants me to be.”
“เราจะทาให้ท่านเป็ นเหมือนเลือ่ นนวดข้าวใหม่และมีฟันคม ท่านจะนวดและบดภูเขา จะทาให้เนิ นเขาเป็ นเหมือน
แกลบ ท่านจะฝัดภูเขาและเนิ นเขาเหล่านัน้ และลมจะพัดไป ลมพายุจะทาให้กระจัดกระจาย แต่ท่านจะชืน่ ชมใน
พระยาห์เวห์ ท่านจะภูมิใจในพระผู้ศกั ดิ ส์ ิ ทธิ แ์ ห่งอิ สราเอล” อิ สยาห์ 41:15-16
ลูกรักพระองค์ทส่ี ดุ พระเจ้าข้า
อาแมน

