
 
 
 
 

บทท่ี 423 
ลกูา 2:51 

 
 ขา้แต่พระเป็นเจา้ ในสองทศวรรษทีผ่่านมา ลกูไดค้น้พบดว้ยชวีติของลกูว่า หากครสิตชนคนใดศกึษาและเขา้ใจและ
ปฏบิตัติามพระวาจาของพระเจา้แลว้ เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมล าธาร ออกผลตามฤดูกาล ใบเขียวสดไม่
เหีย่วแห้ง เขาคิดจะท าการใดกส็ าเรจ็ทุกประการ สดดีุ 1:3 
 แต่ ... พระวาจาบทไหนละ่ ทีม่คีวามส าคญักว่าบทอื่นๆ นอกจากบททีว่่า “ท่านจะต้องรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้า พระ
เจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นีคื่อบทบญัญติัเอกและเป็นบทบญัญติัแรก มทัธิว 22:37-
38” แลว้ ลกูว่าทุกบทมคีวามส าคญัและเราตอ้งปฏบิตัติาม (ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ) จงึจะเกดิผลในดา้นไดร้บัพระพรอย่างเต็มเป่ียม
ในชวีติของเรา แมว้่าพระวาจาบางบทจะเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายมากกว่าบทอื่นๆ 
 มอียู่บทหนึ่ง “พระมารดาทรงเกบ็เรือ่งทัง้หมดเหล่าน้ีไว้ในพระทยั ลูกา 2:51” เป็นการอธบิายถงึปฏกิริยิาของ
แมพ่ระหลงัจากทีพ่ระนางและนักบญุโยเซฟเขา้ใจว่าพระเยซูพลดัหลงกบัท่าน แต่เมือ่พบกบัพระเยซูแลว้ พระบุตรของพระ
นางกลบัถามว่า “พอ่กบัแมต่ามหาลกูท าไม ...”  
 แมพ้ระวาจาบทนี้จะไมเ่ป็นบททีถู่กหยบิยกขึน้มาศกึษาหรอือา้งถงึบอ่ย ส าหรบัลกู บทนี้มคีวามหมายลกึซึง้ เป็นบท
ทีแ่สดงถงึความสภุาพ ความอ่อนน้อม และความส ารวมของแมพ่ระ ทัง้ๆ ทีใ่นฐานะเป็นพระมารดา พระนางย่อมจะมสีทิธิใ์น
การต่อว่าหรอืแมก้ระทัง่ต าหนิพระเยซู ซึง่เป็นพระโอรสของพระแมว่่า ลกูท าใหแ้มแ่ละพอ่ตอ้งกงัวล ตอ้งเป็นห่วง ... 
 แต่แมพ่ระทรงเกบ็เรื่องทัง้หมดเหลา่นี้ไวใ้นพระทยั ไมโ่วยวาย ไมต่่อว่า ... 
 ลกูเกบ็พระวาจาบทนี้ใสเ่กลา้ และพยายามปฏบิตัติามในหลายๆ กรณ ีแมไ้มใ่ช่กบัลกูๆ และไมใ่ช่ในบรบิทเดยีวกบั
เหตุการณ์ของพระแม ่แลว้ลกูกส็รุปกบัตวัเองว่า ก่อนจะปฏบิตัไิดถ้งึขัน้ที ่“ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหนัแก้มซ้ายให้
เขาด้วย มทัธิว 5:39” เราจะตอ้งปฏบิตัติามพระวาจาบทนี้ใหไ้ดก่้อน  
 ในช่วงเวลาปีเศษทีผ่่านมาทีล่กูไดพ้ยายามก่อตัง้องคก์รเพื่อมาท าเรื่อง Food Waste ลูกต้องพึง่พระวาจาเกอืบทัง้
เล่มพระคมัภรี์เลยในการมาถงึจุดที่จดทะเบยีนเป็นมูลนิธสิ าเร็จได้  โดยเฉพาะต้องท่องพระวาจาบทนี้อย่างบ่อยครัง้ 
รวมทัง้ตอ้งแถมอกีประโยคว่า “...พรอ้มดว้ยรอยยิม้ ทัง้ๆ ทีห่วัใจยิม้ไมอ่อก” 
 เริม่ตน้ดว้ยการหาแหลง่ทีจ่ะบรจิาคอาหาร ใช่ว่าอยู่ๆ เราจะเดนิเขา้ไปในหา้งซุปเปอรใ์ดกไ็ด ้แลว้กไ็ปพบเจา้หน้าที่
บอกเขาว่าฉนัจะมาเอาอาหารทีห่า้งเธอขายเหลอื เพือ่เอาไปบรจิาคแก่ผู้ยากไรน้ะ โอโ้ฮ! กว่าจะคล าหา “เสน้” เจอ เจอเสน้
แลว้ กว่าจะไปพบและอธบิายใหเ้จา้หน้าทีข่องแต่ละหา้งฟัง กว่าจะพดูใหพ้วกเขาเหลา่นัน้ไวใ้จในค าพดูของเรา กว่าจะ ....... 
 ในการเป็นประธานกรรมการของบรษิทัตวัเอง แต่ตอ้งไปขอพบเจา้หน้าทีข่องหา้งคนแลว้คนเลา่ เพือ่ขออาหารทีเ่ขา
มเีหลอื ถา้ลกูไมม่คีวามรกัความศรทัธาในพระองคอ์ย่างสิน้สดุจติใจ ลกูคงทอ้ไปนานแลว้ แต่ในการพบกบัทุกอุปสรรค ลกูจะ
คดิถงึพระวาจาบททีจ่ะชโลมจติใจของลกู แลว้ลกูกก็า้วเดนิต่อไป ไมท่อ้ ... และดว้ยรอยยิม้  
 และผูท้ีร่่วมงานในการก่อตัง้กบัลกู กไ็มม่สีกัคนเป็นครสิตชน ลกูท าเพราะการดูแลผูย้ากไรเ้ป็นค าสอนของพระเยซู
เจา้ พระเจา้ของเรา และผูน้ าศาสนาของเราคอื สมเดจ็พระสนัตะปาปากท็รงมพีระสมณสาสน์ถงึครสิตชนทัว่โลกให้ดูแลและ
รกัษ์โลก รวมทัง้การไมท่ิง้ขวา้งอาหาร ในการท างานชิน้น้ี ส ิง่หนึ่งทีล่กูมจีดุยนืไมเ่ปลีย่นแปลงคอื  



การแสดงจติตารมณ์ของการเป็นครสิตชนอย่างชดัเจน เป็นตน้ว่า ลกูขอใหอ้งคก์รนี้เป็นองคก์รที่ปฏบิตังิานด้วย Love and 
Care ไมใ่ช่เป็นแค ่Platform ทีผู่ต้อ้งการบรจิาคและผูต้อ้งการรบับรจิาคสง่ขอ้มลูมาใน App แลว้กใ็ห ้App จบัคูโ่ดยอตัโนมตั ิ
เพือ่ผูบ้รหิารจะได้ไม่ต้องยุ่ง ไม่ต้องเหนื่อย และองคก์รสามารถขยายตวัเจรญิเตบิโตไปได้เรื่อยๆ เช่นเดยีวกบั Platform 
ดงัๆ ในโลกขณะนี้ ลกูเสนออกีมมุมองขององคก์รนี้กบัผู้ร่วมก่อตัง้ว่า เราท างานนี้ ผู้ก่อตัง้ไม่ได้ต้องการจะท าก าไรเหมอืน 
App ธุรกจิ แต่ตัง้ขึน้มาเพือ่ “ให”้ ทีส่ าคญัทีส่ดุ ตอ้ง “ใหต้วัเอง” การกลวัจะเหนื่อย ให ้App ท างานโดยอตัโนมตั ิไม่น่าจะใช่
นะ 
 ลกูกเ็ลยถอืเป็นโอกาสทีล่กูจะสามารถประกาศข่าวดใีหผู้ร้่วมงาน ในทุกโอกาสทุกประเด็นลูกมบีทพระวาจาอ้างองิ
การกระท าของลกู เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่า ลกูไมใ่ช่เป็นคนงมงาย และพระเจา้มจีรงิ และงานน้ีเป็น Mission ที่พระองคท์รงมอบ
ใหล้กูและพวกเขาท า ลกูคดิว่าถงึจดุนี้ การทีล่กูสามารถท าใหค้นระดบัผูน้ าองคก์รและถงึอดตีผูน้ าระดบัประเทศ ซึ่งไม่มใีคร
เป็นครสิตชนสกัคนมาสนับสนุนโครงการนี้ได ้โดยยอมรบัว่าทัง้หมดนี้เป็นไปไดเ้พราะความเชื่อ ความศรทัธาของลูกในพระ
เจา้ ตลอดจนเพราะความมเีมตตาของผูน้ าพระศาสนจกัรของเรา เป็นภูเขาลกูแรกทีล่กูเคลือ่นไดใ้นบรรดาภูเขาอกีหลายลกูที่
ลกูจะตอ้งเคลือ่นต่อไปทเีดยีว  
 ปีกว่าทีผ่่านมา ลกูไมเ่คยทอ้ ยกเวน้วนัทีเ่พือ่นนักธุรกจิระดบัหมืน่ลา้นมาทกัลกูว่า “พีท่ าโครงการนี้ท าไม?” พร้อม
ทัง้สา่ยศรีษะ ลกูจ าไดว้่า สตขิองลกูรูส้กึราวถูกจบัใส่เกยีร์ว่าง ลูกถงึกบัไปถามลูกสาวด้วยประโยคนี้ เลย ต่อมามพีระสงฆ์
องคห์นึ่งทีล่กูเคารพรกั ไดเ้ขยีนมาใหล้กูว่า “บางงานมคี าถาม แต่กไ็มจ่ าเป็นตอ้งมคี าตอบ เพราะมนัขา้มเลยมาไกลแลว้” สติ
ของลกูกลบัเขา้เกยีร ์D วิง่ฉวิปลวิลมต่อทนัท ีขอบคณุอย่างทีส่ดุคะ่ คณุพอ่  
 ลกูไมไ่ดม้เีงนิเป็นหมืน่ลา้นเหมอืนเพือ่นนักธุรกจิคนนัน้ แต่ลูกมหีวัใจดวงโต เงนิก้นถุงที่ลูกใส่เป็นทุนจดทะเบยีน
ของมลูนิธนิัน้ มนัไม่มทีางพอเพยีงกบัการซื้อรถมาขนส่งอาหาร ตลอดจนการสร้างศูนย์มาพกัอาหาร ฯลฯ แต่ลูกมคีวาม
วางใจในพระเจา้อย่างสิน้สดุจติใจ ลกูส านึกเสมอว่า ลกูเป็นเพยีงเครื่องมอืเลก็ๆ ทีพ่ระองคท์รงก าลงัมอบพนัธกจิอนัยิง่ใหญ่
ใหท้ า และเมือ่ถงึเวลาอนัควรแลว้ พระองคจ์ะประทานปัจจยัมาใหอ้ย่างพรอ้มสรรพอย่างแน่นอน ลูกสวดทุกวนัเช้าและเย็น
ดว้ยบทสวดนี้จากใจว่า “ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขอโปรดประทานพระพร ปรีชาญาณ สติปัญญา สติ พลงัใจ พลงักาย แก่
ลูกในการท าโครงการน้ีให้ส าเรจ็ เพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองคอ์ย่างสูงสุดเทอญ อาแมน” 
 วนัทีล่กูทราบข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่า ผู้น าพระศาสนจกัรเราจะกรุณาซื้อรถขนส่งอาหารให้ ตลอดจนจะสร้าง 
Distribution Center ใหส้ าหรบัเป็นศูนยพ์กัอาหาร โดยไมรู่ต้วั น ้าตาลูกไหลลงอาบแก้ม เป็นครัง้แรกที่ลูกร้องไห้ตัง้แต่เริม่
โครงการนี้มา ลกูนัง่รอ้งไหค้นเดยีวเป็นเวลานาน เป็นน ้าตาแห่งความปลืม้ปิต ิความกตญัญต่อองคพ์ระผู้เป็นเจา้ที่ประทาน
พระพรผ่านมาทางผู้น าพระศาสนจกัรของเรา แมใ้นขณะที่เขียนบทสวดบทนี้ถึงตอนนี้ ลูกก็ยงัน ้าตาไหลอาบแก้มด้วย
ความรูส้กึที ่Overwhelmed จรงิๆ 
 ตัง้แต่ตอนแรกๆ เลย ลกูไดบ้อกกบัผูร้่วมก่อตัง้ว่า แลว้ท่านจะเหน็ถงึความยิง่ใหญ่ของพระเจา้! ขณะนี้ ไมเ่พยีงแต่ผู้
ร่วมก่อตัง้เท่านัน้ แต่คณะกรรมการตลอดจนคณะกรรมการทีป่รกึษาทีล่กูได้ไปเชญิมา ต่างได้เห็นถงึความยิง่ใหญ่ของพระ
เจา้ของเราผ่านความเมตตากรุณาของผูน้ าพระศาสนจกัรของเราอย่างถว้นทัว่หน้า แลว้จะไมใ่หล้กูรอ้งไหด้้วยความปลืม้ปิติ
ไดอ้ย่างไร  

“พระเจ้าทรงบนัดาลให้ทกุสิง่กลบัเป็นประโยชน์แก่ผูที้ร่กัพระองค”์ โรม 8:28 
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