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The End of Times
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ลูกเขียนชื่อบทสวดนีข้ องลูกราวกับชื่อเรื่องภาพยนตร์ จริงๆ แล้ว ไม่ใช่ แต่เรื่องราวที่เกิดขึน้ ก็เป็ น
น้องๆ ของฉากหนึง่ ในภาพยนตร์แบบผจญภัยได้ ลูกจึงขอใช้ชื่อนีเ้ ป็ นบทสวดบทนีข้ องลูก พระเจ้าข้า
เมื่อเช้ามืดของวันจันทร์ที่ 5 ก.ค. 2021 ที่ผ่านมา ราวตี 3 กว่าเห็นจะได้ ลูกลุกขึน้ มาเข้าห้องนา้ จังหวะที่จะกลับไป
นอน ลูกรูส้ ึกห้องทางหน้าบ้านมีการสั่น แล้วแอร์ก็ดบั ไฟก็ดบั ลูกไม่ได้ตกใจ วินาทีนนั้ ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึน้ สักพักใหญ่ๆ
ไฟก็กลับมา แอร์ก็กลับมา ลูกจึงหลับต่อ
เช้าวันนัน้ ราว 9 โมงเศษ ลูกชายเข้ามาในห้องปลุกหม่ามีใ้ ห้ลุกขึน้ ด้วยเสี ยงอันดังว่า “หม่ามี ้ ขอให้ตื่น เราต้องออก
จากบ้านเดี๋ยวนี!้ ” ในช่วง Lockdown ลูกจึงตื่นสายเป็ นประจา “เกิดอะไรขึน้ ?” ลูกถามด้วยความงงงวย “มีไฟไหม้ใหญ่และ
อาจจะระเบิดถึงบ้านเรา หมูบ่ า้ นประกาศให้ทกุ คนอพยพออกจากบ้านด่วน” “ขอเข้าห้องนา้ ก่อน” “เดี๋ยวนีห้ มายความว่าเดี๋ยวนี ้
ครับ”
ลูกกระโดดขึน้ จากเตียง เปลี่ยนเสือ้ จากชุดนอนเป็ นเสือ้ เชิรต์ และกางเกง วินาทีนนั้ ลูกถามตัวเองว่า “ฉันควรเอาอะไร
ติดตัวไป” คาตอบคือ เอาตัวเองขึน้ รถให้เร็วที่สุด เพราะในขณะนัน้ ลูกไม่ทราบว่าไฟไหม้ถงึ ไหน อย่างไร
พอลงมาถึงด้านล่าง ลูกๆ กาลังจัดให้บรรดาบริวาร แม่บา้ น คนสวน รวมทัง้ เจ้าสุนขั ตัวโปรดขึน้ รถตูก้ นั อยู่ ลูกมองไป
ข้างหน้า เห็นเปลวเพลิงพุง่ ขึน้ บนท้องฟ้า ลุกโชติชว่ งดั่งเปลวไฟของระเบิดปรมาณูในภาพยนตร์ แม้ไฟจะไม่ได้ประชิดถึง หน้า
บ้าน แต่ดแู ล้วระยะไม่ได้ไกลจากบ้านของลูกเท่าไรนัก
ภายใน 3-4 นาที ทุกคนขึน้ รถกันหมด ลูกสาวคนเล็กซึง่ ยังอยูใ่ นระหว่างการกักตัว เพราะมีครู และเด็กที่ศนู ย์เด็กพิการ
ที่เธอเพิ่งไปสอนเจ้าหน้าที่ที่น่นั ใช้แอพพลิเคชันในการรับบริจาคอาหารติดเชือ้ ไวรัสที่กาลังระบาดอยู่ ก็ตอ้ งอพยพด้วย เธอจึงนั่ง
ข้างหน้าของรถตู้
ด้วยความรีบอย่างที่สุด ลูกจึงต้องมาติดกระดุมเสือ้ เชิรต์ ในรถ!
พอออกมาจากบ้านได้นิดเดียว รถเริ่มติด ดูเหมือนคนในหมูบ่ า้ นจะอพยพออกมาพร้อมกันหมด ลูกเพิ่งมาทราบตอน
อยูบ่ นรถแล้วว่าสาเหตุของความโกลาหลเช้านัน้ คือ เพลิงไหม้โรงงานเคมีแห่งหนึง่ ซึง่ ตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากหมูบ่ า้ นของเรา
ลูกเริ่มสวดสายประคา ขอพระมหาเยซูเจ้าโปรดคุม้ ครองให้ทกุ คนปลอดภัย เพราะไม่ทราบว่าไฟจะลุกลามไล่หลังรถ
พวกเราที่ติดกันไม่ขยับมาถึง หรือ ไม่ สวดขอให้ตวั บ้านปลอดภัย ไฟลามไปไม่ถึง และที่สาคัญที่สุด สวดขอแม่พระให้ช่ว ย
คุม้ ครองปลาคาร์พทัง้ บ่อที่ลูกไม่สามารถพาออกมาด้วยกันได้ แต่เป็ นการสวดสายประคาที่จิตใจว้อกแว้กที่สุด ไม่มีสมาธิ ไม่มี
ความสงบสุขในใจเลย สวดๆ หยุดๆ มาฟั งข่าวว่าไฟไหม้ถงึ ไหนแล้ว
ปกติพวกเราจะใช้เวลาเพียง 10 นาทีในการออกถึงถนนใหญ่ แต่ในวันนัน้ เราใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมงเต็ม! ที่แย่กว่านัน้ กือ
พอรถติดก็มีผขู้ บั ขี่ใช้นิสยั ที่ไม่พงึ ปรารถนาแซงออกถนนขวามือซึง่ เป็ นทางรถขาเข้า พอมีหนึง่ คนทา
รถส่วนหนึง่ ก็ขบั ตามกันเป็ นแถว ทาให้ถนนทัง้ ขาออกขาเข้ามาติดจอดสนิท

ลูกคิดในใจว่า ยังไมมีไฟไล่หลังเรามาทาไมต้องทาเช่นนีห้ นอ? และคิดต่อในใจว่า หากเป็ นวินาทีวิกฤตระหว่างความ
เป็ นกับความตาย การแย่งชิงความหนีรอดจะถือเป็ นความผิดไหม? และควรทาไหม?
ครอบครัวของลูกได้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึง่ ในเมืองเป็ นเวลา 4 วัน จนแน่ใจว่าอากาศไม่เป็ นพิษแล้วจึงได้กลับบ้าน
สองชั่วโมงกว่าจะได้ออกจากหมูบ่ า้ น บ่ายนัน้ ทัง้ บ่ายกว่าจะได้ทานอะไรรองท้อง และสี่วนั ในห้องโรงแรม แม้จะไม่เป็ น
อันตรายถึงขัน้ ชีวิต แต่ก็เป็ นประสบการณ์ที่ไม่สนุกและไม่สะดวกสบายเลย
แต่ในช่วงสี่วนั นัน้ ลูกได้เห็นสัจธรรมชีวิตชัดแจ๋วแหว๋ว
ในชั่วพริบตา แก้วแหวนเงินทอง อาจจะกลายเป็ นทรัพย์สมบัตินอกกาย ที่ไม่มีคณ
ุ ค่าสาหรับชีวิตเลยก็ได้
และในชั่วพริบตา ชีวิตของเราเองอาจจะไม่ใช่มีเราเป็ นเจ้าของเองก็ได้
“จงหนีให้ รอดชีวิต อย่าเหลียวหลังกลับหรือหยุดในทีล่ ่มุ แม่ น้า จงหนีไปทีภ่ เู ขาเถิด
มิฉะนัน้ ท่านจะถูกทาลายไปด้ วย” ปฐมกาล 19:17
“ส่วนภรรยาของโลทเหลียวหลังกลับไปดูจึงกลายเป็ นเสาเกลือ” ปฐมกาล 19:26
ในช่วงวินาทีที่ลกู ต้องขึน้ รถ ลูกไม่มีเวลาที่จะไปเปิ ดตูเ้ ซฟ เอาแหวนแม้แต่วงหนึง่ ออกมาสวมใส่กอ่ นออกจากบ้าน ของ
แต่งบ้านสักชิน้ ก็ไม่สามารถนาติดตัวออกมาได้ Paintings ที่อตุ ส่าห์ใช้เวลาใช้สมาธิ ในการวาดแต่ละภาพก็ไม่สามารถนาติดตัว
ออกมาได้เลย แม้แต่ภาพเดียว .....
ขอบพระคุณพระเจ้าที่พวกเราทุกคนปลอดภัย ขอบพระคุณพระเจ้าที่บา้ นเราไม่มีอะไรเสี ยหายมาก เพราะกระจกทุก
บานใช้กระจกนิรภัยของโรงงานเราเอง มีเพียงหน้า ต่างไม้ระแนงที่อยู่ข้างนอกหน้าต่างกระจกที่เสี ยหายเล็ กน้อยเท่านัน้ จาก
แรงอัดของการระเบิด
พวกลูกทัง้ ครอบครัวอพยพไปอยู่โรงแรม 4 วันแล้วก็ได้กลับบ้าน ทรัพย์สินเงิ นทอง ของแต่งบ้าน รวมทัง้ ตัวบ้านทุก
อย่างอยูค่ รบ ชีวิตดาเนินต่อ ....
แต่ลูกคิดต่อ ....
เมื่อถึงวันหนึง่ วันที่ทกุ คนต้องมาถึง ... วันที่เราต้องไปจาก ... ไม่ใช่จากบ้านนะ ... แต่จากโลกนี ้ ... เรานาอะไรติดตัวไป
ได้บา้ ง?
“คนโง่เอ๋ย คืนนีเ้ ขาจะเรียกชีวิตเจ้ าไปแล้ ว สิ่งทีเ่ จ้ าได้ เตรียมไว้ จะเป็ นของใครเล่า? คนทีส่ ะสมทรัพย์สมบัติไว้ สาหรับ
ตนเอง และไม่ เป็ นคนมั่งมีเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้ า ก็จะเป็ นเช่นนี”้ ลูกา 12:20-21

อาแมน
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