บทที่ 423
ลูกา 2:51
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในสองทศวรรษทีผ่ ่านมา ลูกได้คน้ พบด้วยชีวติ ของลูกว่า หากคริสตชนคนใดศึกษาและเข้าใจและ
ปฏิบตั ติ ามพระวาจาของพระเจ้าแล้ว เขาจะเป็ นเหมือนต้ นไม้ปลูกไว้ริมลาธาร ออกผลตามฤดูกาล ใบเขียวสดไม่
เหีย่ วแห้ง เขาคิ ดจะทาการใดก็สาเร็จทุกประการ สดุดี 1:3
แต่ ... พระวาจาบทไหนล่ะ ทีม่ คี วามสาคัญกว่าบทอื่นๆ นอกจากบททีว่ ่า “ท่ านจะต้องรักองค์พระผู้เป็ นเจ้า พระ
เจ้าของท่ านสุดจิ ตใจ สุดวิ ญญาณ สุดสติ ปัญญาของท่ าน นี ค่ ือบทบัญญัติเอกและเป็ นบทบัญญัติแรก มัทธิ ว 22:3738” แล้ว ลูกว่าทุกบทมีความสาคัญและเราต้องปฏิบตั ติ าม (ให้ได้มากทีส่ ดุ ) จึงจะเกิดผลในด้านได้รบั พระพรอย่างเต็ม เปี่ ยม
ในชีวติ ของเรา แม้ว่าพระวาจาบางบทจะเป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลายมากกว่าบทอื่นๆ
มีอยู่บทหนึ่ง “พระมารดาทรงเก็บเรือ่ งทัง้ หมดเหล่านี้ ไว้ในพระทัย ลูกา 2:51” เป็ นการอธิบายถึงปฏิกริ ยิ าของ
แม่พระหลังจากทีพ่ ระนางและนักบุญโยเซฟเข้าใจว่าพระเยซูพลัดหลงกับท่าน แต่เมือ่ พบกับพระเยซูแล้ว พระบุตรของพระ
นางกลับถามว่า “พ่อกับแม่ตามหาลูกทาไม ...”
แม้พระวาจาบทนี้จะไม่เป็ นบททีถ่ ูกหยิบยกขึน้ มาศึกษาหรืออ้างถึงบ่อย สาหรับลูก บทนี้มคี วามหมายลึกซึง้ เป็ นบท
ทีแ่ สดงถึงความสุภาพ ความอ่อนน้อม และความสารวมของแม่พระ ทัง้ ๆ ทีใ่ นฐานะเป็ นพระมารดา พระนางย่อมจะมีสทิ ธิใน
์
การต่อว่าหรือแม้กระทังต
่ าหนิพระเยซู ซึง่ เป็ นพระโอรสของพระแม่ว่า ลูกทาให้แม่และพ่อต้องกังวล ต้องเป็ นห่วง ...
แต่แม่พระทรงเก็บเรื่องทัง้ หมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย ไม่โวยวาย ไม่ต่อว่า ...
ลูกเก็บพระวาจาบทนี้ใส่เกล้า และพยายามปฏิบตั ติ ามในหลายๆ กรณี แม้ไม่ใช่กบั ลูกๆ และไม่ใช่ในบริบทเดียวกับ
เหตุการณ์ของพระแม่ แล้วลูกก็สรุปกับตัวเองว่า ก่อนจะปฏิบตั ไิ ด้ถงึ ขัน้ ที่ “ผู้ใดตบแก้ มขวาของท่ าน จงหันแก้ มซ้ ายให้
เขาด้วย มัทธิ ว 5:39” เราจะต้องปฏิบตั ติ ามพระวาจาบทนี้ให้ได้ก่อน 
ในช่วงเวลาปี เศษทีผ่ ่านมาทีล่ กู ได้พยายามก่อตัง้ องค์กรเพื่อมาทาเรื่อง Food Waste ลูกต้องพึง่ พระวาจาเกือบทัง้
เล่มพระคัมภีร์เลยในการมาถึงจุดที่จดทะเบียนเป็ นมูลนิธสิ าเร็จได้  โดยเฉพาะต้องท่องพระวาจาบทนี้อย่างบ่อ ยครัง้
รวมทัง้ ต้องแถมอีกประโยคว่า “...พร้อมด้วยรอยยิม้ ทัง้ ๆ ทีห่ วั ใจยิม้ ไม่ออก”
เริม่ ต้นด้วยการหาแหล่งทีจ่ ะบริจาคอาหาร ใช่ว่าอยู่ๆ เราจะเดินเข้าไปในห้างซุปเปอร์ใดก็ได้ แล้วก็ไปพบเจ้าหน้าที่
บอกเขาว่าฉันจะมาเอาอาหารทีห่ า้ งเธอขายเหลือ เพือ่ เอาไปบริจาคแก่ผู้ยากไร้นะ โอ้โฮ! กว่าจะคลาหา “เส้น” เจอ เจอเส้น
แล้ว กว่าจะไปพบและอธิบายให้เจ้าหน้าทีข่ องแต่ละห้างฟั ง กว่าจะพูดให้พวกเขาเหล่านัน้ ไว้ใจในคาพูดของเรา กว่าจะ .......
ในการเป็ นประธานกรรมการของบริษทั ตัวเอง แต่ตอ้ งไปขอพบเจ้าหน้าทีข่ องห้างคนแล้วคนเล่า เพือ่ ขออาหารทีเ่ ขา
มีเหลือ ถ้าลูกไม่มคี วามรักความศรัทธาในพระองค์อย่างสิน้ สุดจิตใจ ลูกคงท้อไปนานแล้ว แต่ในการพบกับทุกอุปสรรค ลูกจะ
คิดถึงพระวาจาบททีจ่ ะชโลมจิตใจของลูก แล้วลูกก็กา้ วเดินต่อไป ไม่ทอ้ ... และด้วยรอยยิม้ 
และผูท้ ร่ี ่วมงานในการก่อตัง้ กับลูก ก็ไม่มสี กั คนเป็ นคริสตชน ลูกทาเพราะการดูแลผูย้ ากไร้เป็ นคาสอนของพระเยซู
เจ้า พระเจ้าของเรา และผูน้ าศาสนาของเราคือ สมเด็จพระสันตะปาปาก็ทรงมีพระสมณสาส์นถึงคริสตชนทัวโลกให้
่
ดูแลและ
รักษ์โลก รวมทัง้ การไม่ทง้ิ ขว้างอาหาร ในการทางานชิน้ นี้ สิง่ หนึ่งทีล่ กู มีจดุ ยืนไม่เปลีย่ นแปลงคือ

การแสดงจิตตารมณ์ของการเป็ นคริสตชนอย่างชัดเจน เป็ นต้นว่า ลูกขอให้องค์กรนี้เป็ นองค์กรที่ปฏิบตั งิ านด้วย Love and
Care ไม่ใช่เป็ นแค่ Platform ทีผ่ ตู้ อ้ งการบริจาคและผูต้ อ้ งการรับบริจาคส่งข้อมูลมาใน App แล้วก็ให้ App จับคูโ่ ดยอัตโนมัต ิ
เพือ่ ผูบ้ ริหารจะได้ไม่ต้องยุ่ง ไม่ต้องเหนื่อย และองค์กรสามารถขยายตัวเจริญเติบโตไปได้เรื่อยๆ เช่นเดียวกับ Platform
ดังๆ ในโลกขณะนี้ ลูกเสนออีกมุมมองขององค์กรนี้กบั ผู้ร่วมก่อตัง้ ว่า เราทางานนี้ ผู้ก่อตัง้ ไม่ได้ต้องการจะทากาไรเหมือน
App ธุรกิจ แต่ตงั ้ ขึน้ มาเพือ่ “ให้” ทีส่ าคัญทีส่ ดุ ต้อง “ให้ตวั เอง” การกลัวจะเหนื่อย ให้ App ทางานโดยอัตโนมัต ิ ไม่น่าจะใช่
นะ
ลูกก็เลยถือเป็ นโอกาสทีล่ กู จะสามารถประกาศข่าวดีให้ผรู้ ่วมงาน ในทุกโอกาสทุกประเด็นลูกมีบทพระวาจาอ้างอิง
การกระทาของลูก เพือ่ แสดงให้เห็นว่า ลูกไม่ใช่เป็ นคนงมงาย และพระเจ้ามีจริง และงานนี้เป็ น Mission ที่พระองค์ทรงมอบ
ให้ลกู และพวกเขาทา ลูกคิดว่าถึงจุดนี้ การทีล่ กู สามารถทาให้คนระดับผูน้ าองค์กรและถึงอดีตผูน้ าระดับประเทศ ซึ่งไม่มใี คร
เป็ นคริสตชนสักคนมาสนับสนุ นโครงการนี้ได้ โดยยอมรับว่าทัง้ หมดนี้เป็ นไปได้เพราะความเชื่อ ความศรัทธาของลูกในพระ
เจ้า ตลอดจนเพราะความมีเมตตาของผูน้ าพระศาสนจักรของเรา เป็ นภูเขาลูกแรกทีล่ กู เคลือ่ นได้ในบรรดาภูเขาอีกหลายลูกที่
ลูกจะต้องเคลือ่ นต่อไปทีเดียว 
ปี กว่าทีผ่ ่านมา ลูกไม่เคยท้อ ยกเว้นวันทีเ่ พือ่ นนักธุรกิจระดับหมืน่ ล้านมาทักลูกว่า “พีท่ าโครงการนี้ทาไม?” พร้อม
ทัง้ ส่ายศีรษะ ลูกจาได้ว่า สติของลูกรูส้ กึ ราวถูกจับใส่เกียร์ว่าง ลูกถึงกับไปถามลูกสาวด้วยประโยคนี้ เลย ต่อมามีพระสงฆ์
องค์หนึ่งทีล่ กู เคารพรัก ได้เขียนมาให้ลกู ว่า “บางงานมีคาถาม แต่กไ็ ม่จาเป็ นต้องมีคาตอบ เพราะมันข้ามเลยมาไกลแล้ว” สติ
ของลูกกลับเข้าเกียร์ D วิง่ ฉิวปลิวลมต่อทันที ขอบคุณอย่างทีส่ ดุ ค่ะ คุณพ่อ 
ลูกไม่ได้มเี งินเป็ นหมืน่ ล้านเหมือนเพือ่ นนักธุรกิจคนนัน้ แต่ลูกมีหวั ใจดวงโต เงินก้นถุงที่ลูกใส่เป็ นทุนจดทะเบียน
ของมูลนิธนิ นั ้ มันไม่มที างพอเพียงกับการซื้อรถมาขนส่งอาหาร ตลอดจนการสร้างศูนย์มาพักอาหาร ฯลฯ แต่ลูกมีความ
วางใจในพระเจ้าอย่างสิน้ สุดจิตใจ ลูกสานึกเสมอว่า ลูกเป็ นเพียงเครื่องมือเล็กๆ ทีพ่ ระองค์ทรงกาลังมอบพันธกิจอันยิง่ ใหญ่
ให้ทา และเมือ่ ถึงเวลาอันควรแล้ว พระองค์จะประทานปั จจัยมาให้อย่างพร้อมสรรพอย่างแน่ นอน ลูกสวดทุกวันเช้าและเย็น
ด้วยบทสวดนี้จากใจว่า “ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ขอโปรดประทานพระพร ปรีชาญาณ สติ ปัญญา สติ พลังใจ พลังกาย แก่
ลูกในการทาโครงการนี้ ให้สาเร็จ เพื่อเป็ นการถวายพระเกียรติ แด่พระองค์อย่างสูงสุดเทอญ อาแมน”
วันทีล่ กู ทราบข่าวอย่างไม่เป็ นทางการว่า ผู้นาพระศาสนจักรเราจะกรุณาซื้อรถขนส่งอาหารให้ ตลอด จนจะสร้าง
Distribution Center ให้สาหรับเป็ นศูนย์พกั อาหาร โดยไม่รตู้ วั น้ าตาลูกไหลลงอาบแก้ม เป็ นครัง้ แรกที่ลู กร้องไห้ตงั ้ แต่เริม่
โครงการนี้มา ลูกนัง่ ร้องไห้คนเดียวเป็ นเวลานาน เป็ นน้ าตาแห่งความปลืม้ ปิ ต ิ ความกตัญญต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้าที่ประทาน
พระพรผ่านมาทางผู้นาพระศาสนจักรของเรา แม้ในขณะที่ เขียนบทสวดบทนี้ถ ึงตอนนี้ ลูกก็ยงั น้ าตาไหลอาบแก้มด้ว ย
ความรูส้ กึ ที่ Overwhelmed จริงๆ
ตัง้ แต่ตอนแรกๆ เลย ลูกได้บอกกับผูร้ ่วมก่อตัง้ ว่า แล้วท่านจะเห็นถึงความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า ! ขณะนี้ ไม่เพียงแต่ผู้
ร่วมก่อตัง้ เท่านัน้ แต่คณะกรรมการตลอดจนคณะกรรมการทีป่ รึกษาทีล่ กู ได้ไปเชิญมา ต่างได้เห็ นถึงความยิง่ ใหญ่ของพระ
เจ้าของเราผ่านความเมตตากรุณาของผูน้ าพระศาสนจักรของเราอย่างถ้วนทัวหน้
่ า แล้วจะไม่ให้ลกู ร้องไห้ด้วยความปลืม้ ปิ ต ิ
ได้อย่างไร
“พระเจ้าทรงบันดาลให้ทกุ สิ ง่ กลับเป็ นประโยชน์แก่ผท้ ู ี ร่ กั พระองค์” โรม 8:28
อาแมน
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