เกร็ดเล็กเกร็ดน้ อยของชีวติ 40 ประการ
สั นติวนั
นับว่าเป็ นการค้นพบสิ่ งที่สาคัญและเป็ นความงดงามที่สุดของชีวติ อีกอย่างหนึ่ง
ที่ในคราว
ประชุมผูร้ ับใช้พระเจ้า ครั้งหนึ่ง พวกเราได้รับความรู ้สาระอันเป็ นเกร็ ดของชีวติ ที่ทรงคุณค่าซึ่ งถือว่า
ข้อคิดเหล่านี้ เป็ นเสมือนเพชรเม็ดงาม ที่จะประดับชีวิตภายในของเพื่อนผูร้ ับใช้ (โรม1:1) ทั้งหญิงและ
ชายเป็ นแนวทางแห่งการสร้างสันติสุขในใจ ... เป็ นความร่ มเย็นของครอบครัวเป็ นความสว่างใน
คริ สตจักรและเป็ นที่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าในโลกใบนี้และเป็ นแรงใจที่จะนาคนมาถึงพระคริ สต์ และ
ไว้วางใจในพระองค์และคนทั้งหลายจะได้ทราบว่า “คริสเตียนแท้น้ัน เขาเป็ นคนดีของสั งคม”
ผมจึงขอเชิ ญท่านทั้งหลายพิจารณาดู ข้อคิดจากเกร็ ดของชี วติ 40 ข้อเหล่านี้ ดว้ ย เพื่อชี วิตจะได้มี
ความสุ ขตลอดไป
1. ร้องเพลงในขณะที่อาบน้ า (สุ ภาษิต 15:13)
2. ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นเช่นเดียวกันกับที่คุณต้องการให้เขาปฏิบตั ิต่อคุณ
3. ดูดวงอาทิตย์ข้ ึนในยามเช้าอย่างน้อยปี ละครั้ง (สุ ภาษิต 6:4-11)
4. ไม่ปฏิเสธขนมที่ทาขึ้นในบ้านของตนเอง
5. มุ่งทาเพื่อสิ่ งที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่เพื่อสิ่ งที่สมบูรณ์ที่สุด
6. ปลูกต้นไม้สักหนึ่งต้นในวันเกิดของคุณ
7. เรี ยนรู้เรื่ องตลก ๆ ที่ดี ๆ สัก 2-3 เรื่ อง
8. คืนรถที่ยมื คนอื่นมาใช้ พร้อมกับเติมน้ ามันให้เต็มถัง
9. อย่าปล่อยโอกาสที่จะบอกกับเพื่อน ๆ ว่าคุณรักพวกเขา
10. จัดเก็บสิ่ งของที่วางระเกะระกะให้เข้าที่เข้าทาง ถึงแม้วา่ คุณจะไม่ได้เป็ นคนทาไว้ก็ตาม
(เยีย่ มมาก)
11. คิดในเรื่ องใหญ่ ๆ แต่ก็ไม่ควรมองข้ามสิ่ งที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ชีวติ
(เช่นการเลี้ยงปลา)
12. เป็ นคนที่มีความคิดในแง่บวกและมีความกระตือรื อร้นอยูเ่ สมอ
13. จงรู ้จกั ให้อภัยแก่ตนเองและผูอ้ ื่นเสมอ
14. กล่าวคาว่า “ขอบคุณ” ให้มาก
15. กล่าวคาว่า “ได้โปรด” ให้อภัยแก่ตนเอง และผูอ้ ื่นเสมอ
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16. หลีกเลี่ยงจากบุคคลที่ชอบมองโลกในแง่ลบ (แง่ร้าย)
17. สวมรองเท้าที่ขดั เป็ นเงาวาววับ
18. จดจาวันเกิดของผูอ้ ื่นให้ได้อย่างแม่นยา
19. พิจารณา และปรับปรุ งตนเองให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ (โรม 12:1-2)
20. มีการยกมือไหว้ดว้ ยความสุ ภาพและตั้งใจ (หรื อจับมือทักทายด้วยความหนักแน่น)
21. โปรดมองตาผูอ้ ื่นด้วย ในขณะที่คุณพูดคุยอยูก่ บั เขา
22. จงเป็ นบุคคลแรก ที่จะกล่าวทักทายว่า “สวัสดี”
23. คืนสิ่ งของที่ยมื คนอื่นมาใช้ดว้ ย (อย่าลืม)
24. สร้างความสัมพันธ์ไมตรี กบั เพื่อนใหม่ แต่ก็ยงั มัน่ คงกับเพื่อนเก่าด้วย
25. เป็ นคนที่เก็บความลับไว้ได้อย่างดีเยีย่ ม
26. มีสัตย์เลี้ยงตัวโปรดสักตัว
27. หยุดการบ่นว่า และตาหนิผอู้ ื่น
28. มีความรับผิดชอบต่อทุก ๆ อย่างในชีวติ ของคุณ
29. โบกไม้โบกมือทักทายเด็ก ๆ ที่อยูใ่ นรถรับ – ส่ งนักเรี ยนดูบา้ ง (สุ ภาษิต 20:11)
30. พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่น ๆ ที่ขดั สน
31. อย่าคาดหวังว่าชี วติ ของคุณจะต้องได้รับความยุติธรรมเสมอไป (จาไว้)
32. อย่าประเมินค่าพลังอานาจของความรัก (ตัณหา) ให้ต่าเกินไป (สุ ภาษิต 5:11-19)
33. อย่ากลัวที่จะกล่าวคาว่า “ฉันเป็ นคนผิด”
34. อย่ากลัวที่จะกล่าวคาว่า “ฉันไม่รู้”
35. ชมเชยคนอื่นในสิ่ งที่ได้รับการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนแล้ว ถึงแม้วา่ จะเป็ นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น
36. รักษาสัญญาของคุณให้มนั่ คงไว้ ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
37. จงแต่งงานด้วยความรักเท่านั้นไม่ใช่แต่งงานด้วยความสงสาร
38. กระตุน้ มิตรภาพความสัมพันธ์กบั เพื่อนเก่า ๆ อีกครั้ง
39. นับพระพรต่าง ๆ ที่คุณได้รับจากพระเจ้า (ดูบา้ ง) และ
40. เยีย่ มเยียนหรื อโทรศัพท์ พูดคุยกับคุณแม่ของคุณพ่อ และคุณพ่อของคุณด้วยเช่นกัน ถ้าท่าน
ทั้งสองยังคงมีชีวติ อยู่
ท่านจะเห็นได้วา่ คุณสมบัติที่ดีงามเหล่านี้ท้ งั หมด ได้สอดคล้องกับหลักคาสอนในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ยงิ่ เมื่อดูใน โรม 12:9-21 ก็จะเห็นได้ชดั เจน โดยเฉพาะข้อที่ 21 ที่วา่ อย่าให้ความชัว่ ชนะเรา
ได้ แต่จงชนะความชัว่ ด้วยความดี และมวลคริ สตชน ก็ควรตระหนักในลักษณะนิสัยที่ดีตามที่เขียนไว้
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ในมัทธิว 5:48 เช่นกัน ที่บอกว่า...เหตุฉะนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็ นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของ
ท่าน ผูท้ รงสถิตในสวรรค์ เป็ นผูด้ ีรอบคอบ... ผมขอมอบเกร็ ด...ของชี วติ อันเป็ นส่ วนหนึ่งของคุณสมบัติ
ของคนดีเหล่านี้ แด่ท่านผูอ้ ่านที่รักเอาไว้ดว้ ย เพื่อเป็ นเครื่ องประดับชีวิตที่ทรงคุณค่า (1 เปโตร 3:1-6, 1
โคริ นธ์ 6:20) เพื่อโลกนี้จะได้สวยงามคริ สตจักรจะเป็ นพระพรและเป็ นคาตอบให้แก่สังคมได้ การรับ
ใช้พระเจ้าจะสามารถรวมกันเป็ นทีม เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและเกิดความสุ ขใจ สุ ดท้ายครอบครัวของ
เราก็จะมีความรักความเข้าใจกันและมีความอบอุ่นยิง่ ๆ ขึ้นไป (1 เปโตร 3:1-2,7)
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะครับ

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป, สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 53 ฉบับที่ 289 พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2002, หน้า 46-47.
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