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บทรำพึงวันปี ใหม่ 2021
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ขณะที่ลกู กําลังเขียนบทสวดบทนีถ้ วายแด่พระองค์ เป็ นวันของปี ใหม่ 2021 แล้วพระเจ้าข้า
เช่นเดียวกับทุกปี ลูกจะรําพึงถึงปี ท่ีผ่านมา
ปี 2020 ที่เพิ่ งผ่านพ้นไปแล้วนั้น นักธุรกิจเรียกว่า “เป็ นปี ปราบเซียน” ในขณะที่ วงการแพทย์เรียกว่า “เป็ นปี ปราบ
แพทย์” สําหรับลูกเอง ขอเรียกปี 2020 ว่า “เป็ นปี ปราบมนุษย์”!
ในปี 2020 ลูกเชื่อว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่ชีวิตไม่ถกู กระทบกระเทือนไม่ดา้ นใดก็ดา้ นหนึ่ง ไม่ว่าจะรํ่ารวยเป็ นมหาเศรษฐี
หรือยากจนเป็ นยาจก ถูกกระทบกระเทือนหมด ถ้วนทั่วหน้ากัน
ลูกเองเดี๋ยวนีต้ ่ืนมา ยังนั่งอยู่บนเตียง ไม่ทนั จะลงจากเตียง ต้องรีบคว้ามือถือมาเปิ ดดู ไม่ใช่จะอ่านไลน์หรือข้อความ
อื่นใด แต่เพื่ อตรวจดูสภาพของอากาศ แล้วก็ติดตามข่าวของการระบาดของโรคไวรัสที่ กาํ ลังระบาดทั่วโลก โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยของเรานี ้ เพื่อลูกจะได้เตรียมตัวได้ถกู ว่าต้องใส่หน้ากากชนิดไหน ชนิดกันฝุ่ น PM2.5 หรือกันไวรัส หรือใส่มนั ไปทัง้
สองชัน้ เลย เพราะลูกชายบอกกับลูกว่าหน้ากากต่างชนิดใช้ป้องกันต่างสาเหตุกนั 
ใช่แล้ว! โลกมนุษย์เราหมุนมาถึงขึน้ ที่มนุษย์ตอ้ งสวมหน้ากากเข้าหากัน (จริงๆ) เพื่อความอยู่รอด!
วันนีเ้ ป็ นวันหยุด ไม่ตอ้ งรีบลุกลงจากเตียง อากาศในห้องนอนก็ยงั บริสทุ ธิ์อยู่เพราะมีเครื่องกรองอากาศ กรองมาทัง้ คืน
นั่งสํารวจชีวิตในปี ท่ีผ่านมาก่อนเป็ นไร
ในปี ท่ีผ่านมา ลูกต้องเข้ารับการผ่าตัดไหล่ซา้ ยตัง้ แต่ตน้ เดือนก.พ. คุณหมอให้อยู่บา้ นเพราะแขนต้องแขวนอยู่กบั สลิ ง
แรมโบ้ หนึ่งสัปดาห์ตอ่ มา รัฐบาลประกาศล็อคดาวน์ประเทศ
พระเจ้าทรงให้ลกู หลบเข้าบ้านก่อนภัยจะมาถึงเสียอีก
พระพรของพระองค์ 
ไหล่ท่ีบาดเจ็บเป็ นไหล่ซา้ ย ลูกเป็ นคนถนัดขวา แขนซ้ายใช้การไม่ได้ แขนขวาใช้การได้ปกติ บวกกับมีเวลาเยอะแยะ
เพราะไม่ตอ้ งไปไหน จึงมีงานภาพวาดที่เป็ นงานละเอียดที่ก่อนนีไ้ ม่มีเวลาวาดสําเร็จออกมาหลายภาพ
พระพรของพระองค์อีก 
ในปี 2020 ทัง้ ปี เป็ นปี ท่ีลกู พยายามก่อตัง้ องค์กรที่จะนําอาหารที่เหลือในสังคมไปแจกจ่ายให้แก่ผยู้ ากไร้ จุดเริ่มต้นที่ผู้
ก่อตัง้ ทัง้ สามคนมาร่วมทําองค์กรนี ้ ดูเหมือนเป็ นเรื่องบัง เอิญ แต่สาํ หรับลูก เหตุการณ์ต่างๆ ที่ทาํ ให้คนสามคน ต่างความเชื่อ
ต่างประวัติการศึกษา และไม่ใช่เป็ นเพื่อนสนิทกันมาตัง้ แต่เด็ก ตัดสินใจมาร่วมทําโครงการนี ้ มันไม่ใช่เป็ นเรื่องบังเอิญ แต่เป็ น
นํา้ พระทัยของพระเจ้า เป็ นพันธกิจที่ทรงมอบให้ลกู ทําเลย ลูกจึงปวารณาถวายตัวต่ อพระองค์ว่า ลูกจะทําโครงการนีอ้ ย่างสุด
ความสามารถ สุดจิตสุดใจ ขอพระองค์ได้โปรดประทานพระพรให้ลกู สามารถทําโครงการนีใ้ ห้สาํ เร็จเทอญ
ทัง้ ปี 2020 ที่ผ่านมา นอกจากพระวาจาทัง้ เล่มที่ลกู ต้องนํามาเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการฟั นฝ่ าอุปสรรคทัง้ หลายทัง้
ปวงแล้ว ลูกได้นาํ เอาคําสั่งสอนของพระสันตะปาปาสององค์มาเป็ นหลักปิิบตั ิดว้ ย

ซึง่ กว่าจะอ่านพระสมณสาส์นแต่ละฉบับให้เข้าใจแล้วก็พยายามย่อย แล้วก็นาํ มาปิิบตั ิตาม ต้องใช้เวลาเป็ นอย่างมาก แต่เมื่อ
ผ่านขัน้ ตอนการอ่าน การย่อย และการปิิบัติตามแล้ว ผลที่ได้ นอกจากความสําเร็จในงานที่ม่งุ หมายแล้ว ลูกรู ส้ ึกว่าลู กได้
ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึน้ ลูกรู ส้ กึ ได้ถึงการทรงรับทราบถึงความพยายามอย่างที่สดุ ของลูก ในการทําตนตามพระสมณสาส์น
เหล่านัน้ ซึง่ ก็คือแนวปิิบตั ิตามพระวาจา ที่ลกู เองเรียกว่า “น้องๆ ของพระคัมภีร”์ นั่นเอง 
ในพระสมณสาส์น Salvifici Doloris ที่นกั บุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาได้ทรงลิขิตไว้ ท่านนักบุญได้อธิบายถึง
Suffering หรือความทุกข์ยากของมนุษย์ท่ีเราควรจะยอมรับเพื่อความเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์แล้ว เราต้องอย่ายอมให้ความ
ทุกข์ยากฉุดเราลงไปจมปลักในก้นบึง้ แห่งความทุกข์นนั้ แต่ตรงกันข้าม เราจงหมุนกลับสิ นําเอาพลังที่เกิดจากความทุกข์นนั้ มา
แปลงเป็ นแรงผลักดันในการทําความดี!
ลูกได้อ่านบทความของพระสมณสาส์นฉบับนี ้ ซึ่งมีความยาว 40 กว่าหน้า หลายรอบ ตอนได้รบั เชิญไปแบ่งปั นให้แก่
สังฆมณฑลหนึ่งในประเทศที่ มีป ระชาชนคาทอลิก กว่า 90% และได้ป ระสบภัย พิ บัติจ ากภัย ธรรมชาติท่ี รา้ ยแรงที่ สุดใน
ประวัติศาสตร์ จนประชากรส่วนหนึ่งกําลังจะสูญสิน้ ความเชื่อในพระเจ้า
บทสอนในพระสมณสาส์นฉบับนี ้ ทําให้ลกู ปลืม้ ปิ ติว่า ลูกได้ปิิบตั ิตามตามคําสั่งสอนของท่านนักบุญมาตลอด ลูกไม่
ยอมให้ประสบการณ์อนั เจ็บปวดเป็ นเวลาถึงสองทศวรรษผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ตรงกันข้าม ลูกใช้ชีวิตของลูกในเหตุการณ์
เหล่านัน้ มาเป็ นประโยชน์ โดยเป็ นพยานถึงความยิ่งใหญ่และความรักของพระองค์ และการตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ของลูกในการ
กระทําอย่างต่อเนื่อง ตลอดเสมอมา นอกจากจะเป็ นยารักษาแผลหัวใจของลูกเองแล้ว ยังสามารถทําให้ลูกเ ป็ นพยานของ
พระองค์ท่ีเพื่อนมนุษย์สามารถเห็นและจับต้องได้
พระสมณสาส์น Laudato Si และ Fratelli Tutti ซึง่ เป็ นพระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับเรื่อง
สิ่งแวดล้อม การทิง้ ขว้างอาหาร ซึง่ ล้วนเป็ นสิ่งสร้างของพระเจ้า และการรักเพื่อนมนุษย์ ซึ่งสองพระสมณสาส์นนีร้ วมกันคือสิ่งที่
ลูกได้พยายามทํามาตลอดทัง้ ปี 2020 เช่นกัน
ในขณะที่พวกเราซึง่ อยู่ดีกินดี รับประทานอาหารบางมือ้ ที่เพื่อนฝูงมาพบปะกัน จ่ายทีหลายหมื่นบาท ยังมีเพื่อนมนุษย์
ร่วมชาติอีกหลายกลุ่มที่ไม่มีแม้แต่อาหารที่พอเพียงจะยังชีพ เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์บ างแห่งมีกบั ข้าวเพียงมือละหนึ่งอย่าง
ในขณะที่ลกู หลานของผูด้ ีมีเงินมีอาหารรับประทานแบบเหลือทิง้ เหลือขว้าง
เสือ้ ผ้าก็เช่นเดียวกัน พวกเรามีใส่จนล้นตู้ บางชุดใส่เพียงครัง้ สองครัง้ หรือาจจะยังไม่เคยใส่ดว้ ยซํา้ ในขณะที่มีผคู้ น
บางฐานะหรือสถานภาพมีเสือ้ ผ้าใส่ทงั้ เนือ้ ทัง้ ตัวเพียงปี ละสองชุด ความจริงเหล่านี ้ พวกเราทราบไหม? บางท่านอาจจะไม่ทราบ
บางท่านอาจจะยุ่งกับภารกิจของตัวเองจนไม่มีเวลาเหลียวมองปั ญหาของผูด้ อ้ ยโอกาสเหล่านี ้ ในขณะที่บางท่านทราบและ
อยากจะช่วย แต่ไม่ทราบจะช่วยอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร ...
ลูกทราบและลูกกําลังจะทําโครงการนีใ้ ห้เป็ นองค์กรกลางเพื่อเกลี่ยความไม่สมดุลในสังคม ... และที่สาํ คัญที่สดุ เพื่อ
ปิิบตั ิตามพระวาจาของพระองค์ ... และปิิบตั ิตามพระสมณสาส์น ...
พระพรของพระองค์อย่างที่สดุ 
รําพึงถึงตรงนี ้ รีบลงจากเตียงไปทํางานตามที่ตงั้ ใจไว้ดีกว่า ปี 2021 เพิ่งเริ่มต้น ยังมีงานที่ตอ้ งทําอีกมากมาย
ขอพระองค์โปรดประทานพระพร ปรีชาญาณ สติปัญญา สติ พลังใจ พลังกาย แก่ลกู ในการทําทุกโครงการที่พระองค์
ทรงมอบให้ทาํ ให้สาํ เร็จลุลว่ งด้วยดี เพื่อเป็ นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์อย่างสูงสุดเทอญ
“ท่านทาสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่าต้ อยทีส่ ุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทาสิ่งนั้นต่อเรา” มัทธิว 25:40
อาแมน

