บทที่ 422
พระสมณสาส์น FRATELLI TUTTI
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า พระพรของพระเจ้ามาทันเวลาเสมอสาหรับผู้ท่มี คี วามเชื่อ ความศรัท ธาและความวางใจใน
พระองค์
เมือ่ ต้นเดือนต.ค. 2020 ทีผ่ ่านมา ในขณะทีล่ กู ต้องการกาลังใจจากพระองค์ทส่ี ดุ สาหรับการดาเนินโครงการ Food
Waste ที่ลูกได้พยายามก่ อ ตัง้ มาทัง้ ปี ลูกสาวคนเล็กของลูกก็ส่งบทความที่เป็ นพระสมณสาส์นล่าสุด ของสมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิส FRATELLI TUTTI มาให้ลกู อ่าน ลูกตัง้ หน้าตัง้ ตาอ่านใหญ่เลย
มีขอ้ ความที่ “โดนใจ” ลูกมากมาย แต่ลกู ขออัญเชิญเพียงบางบทจากพระสมณสาส์นนี้ทล่ี กู รูส้ กึ ว่าเกี่ยวกับโครงการ
ของลูกเท่านัน้ มาเขียนในบทสวดของฉันบทนี้ พระเจ้าข้า
2. ……. Francis felt himself a brother to the sun, the sea and the wind, yet he knew that he was even
closer to those of his own flesh. Wherever he went, he sowed seeds of peace and walked alongside the poor, the
abandoned, the infirm and the outcast, the least of his brothers and sisters.
ลูกมิบงั อาจแปลพระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างเป็ นทางการ แต่ขอเขียนด้วยภาษาของ
ผู้น้อ ย พระเจ้าข้า ในข้อความข้างบนนี้ พระองค์ทรงเขีย นถึงนักบุญ ฟรังซิส ว่า แม้ท่ านนักบุญจะรู้สกึ เป็ นส่ว นหนึ่งของ
ธรรมชาติตงั ้ แต่ดวงอาทิตย์ ทะเล และสายลม แต่นักบุญฟรังซิสก็ยงั รูส้ กึ ว่าท่านใกล้ชดิ กับเพือ่ นมนุ ษย์ของท่านมากกว่า ไม่
ว่าท่านจะไปทีใ่ ด นักบุญฟรังซิสได้หว่านเมล็ดแห่งสันติสุขและเดินเคียงข้างคนยากจน ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ เจ็บป่ วย และผู้ท่อี ยู่
ชายขอบสังคม
4. ........He understood that “God is love and those who abide in love abide in God” (1 Jn 4:16). In this
way, he became a father to all and inspired the vision of a fraternal society. Indeed, “only the man who
approaches others, not to draw them into his own life, but to help them become ever more fully themselves, can
truly be called a father”.
นักบุญฟรังซิสทราบว่า “พระเจ้าทรงเป็ นความรัก ผูใ้ ดดารงอยู่ในความรัก ย่อมดารงอยู่ในพระเจ้า (1 ยอห์น 4:16)
ด้วยประการฉะนี้ ท่านนักบุญได้กลายเป็ นบิดาแห่งมนุ ษย์ทงั ้ ปวงและเป็ นแรงบันดาลใจให้ก่อเกิดสังคแห่งพีแ่ ห่งน้อง แน่ นอน
ว่าผูท้ เ่ี ดินหาผูอ้ ่นื ไม่ใช่ดงึ ให้ผอู้ ่นื เข้าหาชีวติ ตัวเอง เพือ่ ช่วยเหลือพวกเขาควรจะได้รบั การเรียกขานว่าเป็ นบิดาอย่า งแท้จริง
8. .........We need a community that supports and helps us, in which we can help one another to keep
looking ahead.
เราต้องการชุมชนทีส่ นับสนุ นเรา ทีเ่ ราสามารถช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เพือ่ เราจะมองไปข้างหน้าได้
99. A love capable of transcending borders is the basis of what in every city and country can be called
“social friendship”. Genuine social friendship within a society makes true universal openness possible.
ความรักทีส่ ามารถข้ามพรมแดนได้คอื พืน้ ฐานแห่ง “มิตรภาพสังคม” มิตรภาพสังคมที่แท้จริงในแต่ละสังคมนี่แหละ
จะก่อให้เกิดการเปิ ดใจในระดับจักรวาลได้
215. “Life, for all its confrontations, is the art of encounter”.
ชีวติ แม้จะเต็มไปด้วยการผจญแบบซึง่ หน้า แท้จริงแล้วคือศิลปะแห่งการเผชิญหน้ากัน นัน่ เอง

สัปดาห์ก่อนทีล่ กู จะได้อ่านพระสมณสาส์นฉบับนี้ ลูกพร้อมด้วยผู้ร่วมก่อตัง้ โครงการ Food Waste ได้ประชุมสรุปว่า
เราน่ าจะพร้อมแล้วในการจดทะเบียนโครงการนี้เป็ นมูลนิธอิ ย่างเป็ นทางการ แล้วสิง่ ที่ลู กไม่ได้ตงั ้ ตัวตัง้ ใจมาก่อนเลยก็ได้
เกิดขึน้ ผูร้ ่วมก่อตัง้ ท่านหนึ่ง ซึง่ มีทงั ้ วัยวุฒแิ ละคุณวุฒสิ งู กว่าลูก ซึง่ ลูกเข้าใจมาตลอดว่าเขาควรจะมีตาแหน่ งสูงกว่าลูก กลับ
ขอให้ลกู เป็ นผู้นาองค์กรโดยให้มตี าแหน่ งสูงกว่าเขา ซึ่งลูกไม่ยอมรับและไม่ต้องการรับ เพราะตาแหน่ งไม่ ใช่เป็ นสิง่ ที่ลูก
ต้องการตัง้ แต่ตน้ เราถกกันนาน เพือ่ นผูก้ ่อตัง้ ท่านนี้ให้เหตุผลว่า งานเกือบทัง้ หมดทีถ่ งึ จุดนี้ได้เพราะลูก เราจบการประชุม
โดยพักเรื่องตาแหน่ งไว้ก่อน
2-3 วันต่อมา ลูกได้พบกับเพือ่ นๆ ทีท่ ราบถึงโครงการนี้ทล่ี กู พยายามก่อตัง้ มาทัง้ ปี ลูกได้บอกพวกเขาว่า “โครงการ
Food Waste ทีพ่ ไ่ี ด้ทามาตลอดนัน้ ใกล้สาเร็จแล้ว” เพือ่ นคนหนึ่งซึง่ เป็ นผูใ้ หญ่มาก เป็ นนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศ
ไทย มองหน้าลูกและพูดด้วยหน้าตาทีจ่ ริงใจว่า “พีท่ าโครงการนี้ไปทาไม?” พร้อมกับส่ายหน้าแบบไม่เห็นด้วย
วันนัน้ ตอนขึน้ รถกลับบ้าน เป็ นครัง้ แรกที่ลูกถามตัวเองประโยคนี้ว่า “ฉันทาโครงการนี้ทาไม เพื่ออะไร?” เหนื่อย
แสนเหนื่อย กว่าจะวิ่งเต้นไปเจรจาหา Food Donors ที่ย อมบริจาคอาหารที่เหลือ จากวงจรธุร กิจของพวกเขา กว่ าจะ
ประสานงานหา Food Recipients กว่าจะหาวิธที จ่ี ะจัดส่งอาหารเหล่านี้ให้ทนั ความต้องการ กว่าจะ ... ลูกส่งข้อความไปหา
ลูกสาวคนเล็ก “หม่ามีท้ าโครงการ Food Waste นี้ไปเพือ่ อะไร?” ลูกสาวทราบทันทีว่าหม่ามีข้ องเธอคงเหนื่อยสุดๆ หรือไม่ก็
ท้อใจ หรือไม่กต็ อ้ งมีปัญหาอะไร เพราะคาถามนี้ไม่เคยออกจากปากหม่ามีเ้ ธอเลย
เปล่าเลย ลูกไม่ได้ทอ้ ลูกไม่ได้เหนื่อย แต่ในวันนัน้ ที่เพื่อนนักธุรกิจทักลูกว่าทาโครงการนี้ทาไม มันไม่ใช่ครัง้ แรก
แต่ลกู ได้รบั คาถามเช่นนี้จากเพือ่ นฝูงในสังคมมาตลอด ทีส่ นิทหน่ อยก็มกั จะพูดว่าอายุปูนนี้แล้ว หางานใส่ตวั ทาไม ไปเที่ยว
ต่างประเทศกันให้มคี วามสุข ไม่ดกี ว่าหรือ ...
มีใครเข้าใจฉันไหมหนอว่าฉันริเริม่ โครงการนี้เพราะอะไรและเพือ่ ใคร?
สัปดาห์ต่อมา ลูกสาวส่งบทความพระสมณสาส์นฉบับนี้ให้ลกู อ่าน พร้อมบอกกับลูกว่า “พระเจ้าทรงตอบหม่ ามีแ้ ล้ว
ว่าหม่ามีร้ เิ ริม่ โครงการ Food Waste ทาไม”
วันที่ 10.10.2020 ลูกเชิญประชุมกรรมการมูลนิธ ิเรื่อ งที่ลูกจะจดทะเบีย น โดยตัง้ ชื่อ องค์กรนี้ว่ า VV Share
Foundation ลูกตัง้ ชื่อโดยใช้ตวั อักษรแรกของชื่อผูร้ ่วมก่อตัง้ แต่ปรากฏว่า จาก Dictionary V ตัวแรกมีความหมายจากคาว่า
Victual ซึ่งหมายถึงแหล่งหรือเสบีย งอาหารสาหรับมนุ ษย์แ ละปรากฎอยู่ ในพระคัมภีร์ถ ึง 32 บท และ V ตัว ที่ส องมี
ความหมายจากคาว่า Viands ซึง่ หมายถึงอาหารปรุงแล้วหรือกับข้าว  และในวันประชุม ประธานที่ปรึกษาได้บอกกับที่
ประชุมว่า VVS คือหน่ วยการจัดระดับของเพชรทีไ่ ร้ตาหนิ เพชรเม็ดใดทีไ่ ด้รบั การประเมินว่าเป็ น VVS Diamond คือเพชร
ลา้ ค่า!
พระองค์ทรงตอบลูกมากกว่าทีล่ กู ทูลถามเสียอีก ลูกรักพระองค์ทส่ี ดุ เลยพระเจ้าข้า 
“ท่ านจะมังคั
่ งบริ
่ บรู ณ์ ทกุ ประการ เพือ่ จะแจกจ่ายได้อย่างใจกว้าง ท่านบริ จาคของท่านซึง่ เราจะจัดแจกนี้ จะทาให้มี
การขอบพระคุณพระเจ้า การบริ จาคเพือ่ สาธารณประโยชน์ครังนี
้ ้ ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของบรรดาผู้
ศักดิ ส์ ิ ทธิ ์ แต่ยงั บังเกิ ดผลมากมาย การบริ จาคนี้ เป็ นข้อพิ สจู น์ว่าท่ านเชือ่ ฟั งข่าวดีของพระคริ สตเจ้า เพราะคน
จานวนมากจะขอบพระคุณพระเจ้า ดังที ท่ ่านประกาศยืนยันความเชือ่ ทุกคนจะถวายเกียรติ แด่พระเจ้า
เพราะความใจกว้างทีท่ ่ านแบ่งปันกับพวกเขาและกับทุกคน
เขาจะอธิ ษฐานภาวนาขอเพือ่ ท่ านและจะแสดงความรักต่อท่ าน” 2 โคริ นธ์ 9:11-14
อาแมน
www.moving-themountain.com

