บทที่ 432
มูลนิธิ วีวี แชร์ เกิดขึน้ ได้อย่างไร
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในบทสวดของลูกบทที่แล้ว ลูกเขียนถึงเบือ้ งหลังการก่อตัง้ มูลนิธิ วีวี แชร์ ว่าทาไมลูกจึงได้
พยายามนาอาหารที่ เหลื อจากวงจรธุ รกิ จไปให้ผู้ยากไร้ในสังคมเป็ นภาษาอัง กฤษ ในบทสวดบทนี ้ ลูกขอเขี ยนถึง
เบือ้ งหลังดังกล่าวเป็ นภาษาไทย เพื่อเป็ นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ และเป็ นเกียรติและเป็ นการราลึกถึงซิสเตอร์
Mary Walter Santers OSU และซิสเตอร์ Alice Bouchard OSU อดีตมาแมร์ผเู้ ป็ นที่รกั ยิ่งของลูกที่อยู่บนสวรรค์ทงั้ คูใ่ น
ขณะนี ้ พระเจ้าข้า
ในปี พ.ศ. 2013 หลังจากได้ไปสร้างระบบนา้ ประปาให้แก่หมู่บา้ นที่ยากจนมากแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชาด้วย
เงินทุนที่ดิฉันจัดหาให้ ซิสเตอร์ แมรี่ วอลเตอร์ แซนเตอร์ (Sr. Mary Walter Santer) นักบวชหญิง คณะอุรส์ ลุ ิน ประจา
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนของดิฉัน ผูซ้ ่ึ งรักดิฉันมากได้คยุ กับดิฉันถึงความไม่เท่าเทียมกันในชีวิตมนุษย์ เรา
คุยกันถึงคติพจน์ของโรงเรียนเรา “เซอร์เวียม” (Serviam) ซึ่งมีความหมายว่า “ข้าฯ จะรับใช้” และสรุปกันว่า เราจะก่อตัง้
ซุปคิชเช่น (Soup Kitchen) เพื่อเป็ นศูนย์ให้อาหารแก่พ่ีนอ้ งคนไทยที่ตอ้ งการอาหารเพื่อยังชีพ
ขณะที่แผนการก่อตัง้ ศูนย์กาลังดาเนินไปด้วยดี มาแมร์วอลเตอร์ (ชื่อที่พวกเราเรียกท่าน) ก็ลม้ ป่ วยลงอย่าง
กระทันหัน ก่อนที่ท่านจะจากโลกนีไ้ ปรับใช้พระเจ้าบนสวรรค์ ดิฉันสัญญากับมาแมร์ว่าจะไม่ลืมโครงการของเรา แต่
แม้วา่ ดิฉนั จะเป็ นคนรักษาคามั่นสัญญาเพี ยงใด การจากไปของมาแมร์ดเู หมือนได้ดงึ ความฝั นของเราไปด้วย ไม่มีท่าน
อื่นสนใจจะดาเนินโครงการนีต้ อ่ กับดิฉัน แม้กระนัน้ ก็ดี ดิฉันยังคงเก็บคาสัญญากับมาแมร์นนั้ เปรียบประดุจดั่งประกาย
ไฟดวงเล็กๆ ไว้ ณ ก้นบึง้ ของหัวใจ
หกปี ตอ่ มา มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็ นเรื่องปกติ ธรรมดามากสาหรับชีวิตประจาวันในปั จจุบนั ได้จดุ ให้ประกายไฟ
เล็กๆ ดวงนีล้ ุกโพลงขึน้ มาอีกครัง้ หนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ เพื่อนคนหนึ่งในหลักสูตรหนึ่งที่ดิฉันกาลังศึกษาอยู่ ได้โพสต์
ข้อความในวันที่ 26 กันยายน 2019 ในไลน์ของรุน่ ว่าวันนัน้ เป็ นวันครบรอบ 2 ปี ท่ีประเทศฝรั่งเศสได้ประกาศให้การทิง้
อาหารตามกฎเกณฑ์ท่ีกาหนดเป็ นความผิดทางอาญา ดิฉันจึงได้โพสต์ให้เพื่อนๆ ทราบถึงคาสัญญาที่ดิฉันได้เคยให้ไว้
กับมาแมร์วอลเตอร์ท่ีดิฉันไม่สามารถทาให้สาเร็จได้ และดิฉันก็ตอ้ งตื่นเต้นและดีใจเป็ นที่สุดเมื่อมีเพื่อนๆ จานวนหนึ่ง
แสดงความสนใจจะสนับสนุนให้ดิฉันนาโครงการนีข้ นึ ้ มาสานฝั นต่อ สองในเพื่อนจานวนนีไ้ ด้กลายเป็ นผูร้ ว่ มก่อตัง้ กับ
ดิฉนั ในเวลาต่อมา

ในวันที่ 20 พฤศจิ กายน 2019 เหนื อความคาดหมายใดๆ ในชี วิต ดิฉันได้รับการจัดให้เข้าเฝ้าสมเด็จ พระ
สันตะปาปา ฟรังซิส เป็ นการส่วนพระองค์ท่ีสถานเอกอัครสมณทูตวาติกนั ในวโรกาสที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทย
อย่างเป็ นทางการ ดิฉนั ได้รบั คาแนะนาจากบิชอปที่ดิฉันเคารพรักให้ถือโอกาสนัน้ ถวายจดหมายแด่พระองค์ท่าน ทูลถึง
โครงการที่จะนาอาหารที่เหลือในสังคมไปแจกจ่ายแก่พ่ีนอ้ งคนไทย และด้วยความดีใจอย่างที่สุดในชีวิตอีกครัง้ หนึ่ง
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพระอักษรประทานพระพรมายังดิฉันและผูร้ ว่ มงานในโครงการนี ้ ดิฉันทราบทันทีว่า
งานนีจ้ ะประสบความสาเร็จอย่างแน่นอน
สาหรับชื่อวีวี แชร์ (VV Share) Viands แปลว่าชนิดของอาหารและ Victuals แปลว่าแหล่งของอาหาร ที่น่า
อัศจรรย์คือตอนตัง้ ชื่อนีไ้ ม่มีใครทราบว่าคาว่า “Victuals” นัน้ ปรากฎอยูใ่ นพระคัมภีรถ์ ึง 32 บท!
มูลนิธิ วีวี แชร์ ไม่ใช่เป็ นองค์กรทางศาสนาที่ขนึ ้ กับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง และไม่แสวงหาผลกาไร วั ตถุประสงค์
หลักคือ การนาอาหารที่เหลือจากวงจรธุรกิจไปแจกจ่ายแก่ผทู้ ่ีตอ้ งการอาหารเพื่อยังชีพ กระนัน้ ก็ดี ด้วยความเมตตา
กรุ ณ า พระคุณ เจ้าพระคาร์ดินัล เกรี ยงศักดิ์ โกวิ ทวาณิ ช ประมุขพระศาสนจัก รคาทอลิ ก ในประเทศไทยได้ให้การ
สนับสนุนโครงการนีโ้ ดยให้อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็ นผูส้ ปอนเซอร์รถคันแรก ตลอดจนการสร้างศูนย์กระจายอาหาร
(Distribution Center) ให้แก่มลู นิธิฯ
ในวันที่ 1 มีนาคม 2021 เป็ นเวลากว่า 8 ปี หลังจากวันที่มาแมร์วอลเตอร์ได้ดาริการก่อตัง้ ซุปคิชเช่น (Soup
kitchen) กับดิฉัน ล้อของมูลนิธิฯ ก็ได้หมุนเป็ นครัง้ แรก โดยการนาอาหารที่เหลือจากการจาหน่ายในหลายสาขาของ
ห้าง Tops Market และต่อไป Lotus’s เพื่อไปแจกจ่ายแก่พ่ีนอ้ งคนไทยจานวน 1,000 กว่าคนในชุมชนต่างๆ
ในฐานะที่เป็ นคริสตชนที่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างสูงสุด ณ วันนี ้ ดิฉันได้รกั ษาคามั่น
สัญญากับมาแมร์วอลเตอร์แล้ว ความฝั นที่ดเู หมือนจะเป็ นไปไม่ได้ก็เป็ นไปได้แล้ว และองค์กรที่จะนาอาหารที่เหลือใน
สังคมไปแจกจ่ายแก่พ่ีนอ้ งคนไทยก็ได้ก่อกาเนิดแล้ว
ลูกขอถวายชีวิตทัง้ ครบที่เหลือในการรับใช้พระองค์ตามนา้ พระทัยของพระองค์ พระเจ้าข้า
“แบ่งปั นอาหารกับผู้หิวโหย นาคนยากจนไร้ ทอี่ ยู่อาศัยเข้ ามาในบ้ าน
ให้ เสือ้ ผ้ าแก่ผ้ ูทที่ ่านเห็นว่าไม่มีเสือ้ ผ้ าสวม ...
แล้ วความสว่างของท่านจะขึน้ มาเหนือรุ่งอรุ ณ ...
ความชอบธรรมจะเดินนาหน้ าท่าน
และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์จะเดินตามท่าน” อิสยาห์ 58:7-8
อาแมน
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