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ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในขณะที่ลกู กาลังเขียนบทสวดบทนี ้ อีกไม่กี่วนั ก็จะเป็ นวันฉลองคริสต์มาส ตามด้วยการส่งท้ายปี
เก่า 2021 และต้อนรับปี ใหม่ 2022
มองย้อนหลัง เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน แม้ว่าในด้านกายภาพ มนุษย์ท่วั โลกจะต้องใช้ชีวิตอยู่ กบั บ้านส่วนใหญ่ในปี ที่
ผ่านมาและปี ก่อนหน้านีก้ ็ตาม
ในระดับโลก ข่าวที่ยงั คงครองอันดับหนึ่งตลอดปี 2021 ก็คือ เรื่องโรคระบาดที่แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่จะสามารถทา
การฉีดวัคซีนให้ประชากรของตนได้แล้ว และเริ่มเปิ ดประเทศแล้ว แต่โรคระบาดไวรัสก็ดเู หมือนจะก้า วเร็วกว่ามนุษย์หนึ่งก้าว
เสมอ โดยการกลายพันธุ์ สิ่งที่น่าสนใจสาหรับลูกคือ ทาไมบรรดาแพทย์หรือนักไวรัสวิทยาทัง้ หลายจึงใช้ตวั อักษรของภาษาหนึ่ง
เป็ นชื่อสายพันธุต์ ่างๆ แล้วประเทศที่เป็ นเจ้าของภาษานัน้ จะรู ส้ ึกอย่างไรหนอ? เช่นเดียวกับประเทศทางตะวันตกที่นิยมใช้ชื่อ
สตรีเป็ นชื่อพายุ เฮอริเคน ดีเปรสชั่น!
ในเวลาเดียวกัน ภัยพิบตั ิธรรมชาติในหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นภูเขาไฟระเบิด นา้ ท่วมฉับพลัน หิมะตกหนัก ฯลฯ ก็
เกิดในสภาพที่รา้ ยแรงกว่าก่อนๆ คนมักเรียกภัยธรรมชาติเหล่านีว้ ่าเป็ น “Act of God” แต่จริงๆ แล้วมนุษย์เรานี่แหละเป็ น ผูท้ า
ร้ายธรรมชาติ ไม่ถนอมดูแล Mother Earth ของเราดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสสอนมาตลอด ภัยธรรมชาติเหล่านีค้ ือ
เป็ นการร้องด้วยความเจ็บปวดของโลกเรา
แล้วพวกเรามนุษย์ฟังเสียงร้องนีไ้ หม? และได้ทาอะไรแก้ไขสิ่งต่างๆ ก่อนที่จะสายเกินไปหรือเปล่า?
ในอีกมุมหนึ่ง มนุษย์เราก็กา้ วหน้าในทางเทคโนโลยีไปเร็วเหลือเกิน ขณะนีบ้ รรดาเหล่ามหาเศรษฐี ของโลกก็กาลัง
ตื่นตัวแข่งกันตีต๋วั ไปท่องอวกาศ มีการสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่มปี ระสิทธิภาพการทางานบางอย่างเก่งกว่ามนุษย์แล้ว มี
การสร้างสกุลเงินตราดิจิตอล และกาลังมีการสร้างโลกใบใหม่ เป็ นระบบจักรวาลในรู ปแบบของดิจิตอล ผูค้ นที่เรียกตัวเองว่า
“เป็ นนักลงทุน” ต่างตื่นตัวและตื่นเต้นในการเตรียมไปลงทุนในการซือ้ สินทรัพย์ดิจิตอล
บรรทัดสุดท้ายของวิวฒ
ั นาการทัง้ หลายทัง้ ปวงคือ คาๆ เดียว “เงิน”!
ในประเทศไทยเราเองก็วนุ่ วายไม่แพ้ชาวโลก ความร่มเย็นของแผ่นดินไทยในสมัยที่คนวัยลูกยังเป็ นเด็ก ได้ถกู แดดแผด
เผาไปเกือบหมดแล้ว เดี๋ยวก็มีการประท้วง ที่นี่ ที่โน่น หรือว่านี่คือปรากฎการณ์ปกติสาหรับประเทศที่กาลังจะเจริญขึน้ ไปอีก
ระดับหนึ่ง?
และในปี ที่ผ่านมา ผลพวงจากโรคระบาดทาให้ธุรกิจหลายกลุ่มต้องประสบกับปั ญ หา นักธุรกิจใหญ่ บางคนต้องเจอ
สภาวะสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน แต่ในเวลาเดียวกัน ท่ามกลางภาวะง่อนแง่นของธุรกิจบางกลุม่ ในประเทศไทยเรา
ในช่วงที่ผ่านมา กลับมีนกั ธุรกิจรุน่ หนุ่ม อายุยงั ไม่ถึง 40 ปี ดี 3 คนที่สามารถสร้างธุรกิจใหม่ขนึ ้ มา มีมลู ค่าเป็ นหมื่นล้า นบาท ที่
ภาษาธุรกิจเรียกว่าเป็ น Unicorn ซึง่ เป็ นเครือ่ งพิสจู น์วา่ ในทุกวิกฤตมีโอกาส อยูท่ ี่วา่ ในทุกภาวะเรา
จะดารงชีวิตอย่างไร เจอะเจอกับปั ญหาก็ยอมแพ้และรอความช่วยเหลือ

หรือสูท้ กุ สถานการณ์ดว้ ยสติปัญญา
สาหรับลูกเอง ปี 2021 ที่กาลังจะจบลงและผ่านไป ต้องนับว่าเป็ น milestone ของลูกเลยทีเดียว แม้ว่าตัง้ แต่ตน้ ปี ที่
ผ่านมา ลูกได้ล็อคดาวน์ตวั เองให้อยู่ในบ้านถึง 8 เดือน! แต่ในปี 2021นีเ้ อง ได้เกิดเรื่องราวมากมายรอบตัวลูก เริ่มตัง้ แต่การ
ฉลองวันเกิดอีกรอบที่เพิ่มจากแซยิด 
แม้ว่าลูกจะอยู่แต่ในบ้านเช่นเดียวกับคนไทยอีกเกือบทัง้ ประเทศ แต่ทกุ วันลูกมีโอกาสเดินรอบสนามที่ปลูกดอกไม้ที่
ออกดอกสวยงาม รับประทานอาหารที่ลกู สาวคนเล็กที่ลกู ให้ระดับเองถึง 5 ดาว  เป็ นคนทา มีเวลาสวดภาวนาวันละ 3 รอบ
เพราะไม่ตอ้ งไปงานสังคมข้างนอก ... ดังนัน้ การล็อคดาวน์ตวั เองของลูก ก็กลับกลายเป็ นประสบการณ์ที่เปี่ ยมไปด้วยความสุข
ตามธรรมชาติและใกล้ชิดกับพระเจ้าในทุกขณะของวัน
ในด้าน Painting แม้วา่ ปี นี ้ ลูกจะไม่มีสมาธิในการวาดภาพทางศาสนาระดับ Master piece เช่นเดียวกับปี ก่อน แต่ลกู
ก็ยงั ได้วาดภาพอีกหลายภาพจนกาแพงทุกแห่งเกือบเต็มทัง้ บ้าน ตอนนีต้ อ้ งวาดภาพเพื่อไปติดที่ระเบียงหลังบ้านและในห้องนา้
รับแขกแล้ว 
ในปี 2021 นีเ้ อง ลูกได้ทาสิ่งหนึ่งในฐานะคุณม่าที่ก่อให้เกิดความสุขใจมากเพราะโดยไม่คาดคิดมาก่อน ลูกได้มีโอกาส
สอนคาสอนให้หลานชาย 2 คน เป็ นเวลาเกือบทัง้ ปี ทาให้ลกู ให้ตาแหน่งตัวเองว่า เป็ นครูสอนคาสอนกศน. 
และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดที่ลกู ได้ทาในระหว่างการล็อคดาวน์ตวั เองที่บา้ นเกือบทัง้ ปี นนั้ คือจากวันที่ 01/03/2021 –
30/11/2021 ลูกได้ติดต่อห้างสโตร์เป็ นจานวนถึง 37 สาขาให้บริจาคอาหารรวม 24,494.43kg. ที่ไปปรุ งอาหารได้ถึง 77,731
มือ้ ตลอดจนนาอาหารกล่องจานวน 15,600 กล่องและร่วมมือกับองค์กรทางธุรกิจหลายแห่งนาข้าวสารอาหารแห้ง ทัง้ หมดไป
บริจาคให้ชมุ ชนต่างๆ 31 ชุมชนและศูนย์สงเคราะห์ตา่ งๆ อีก 20 แห่ง ทัง้ หมดนีภ้ ายใต้ทกุ ศาสนาคือ พุทธ คริสต์ อิสลาม
งานของมูลนิธิที่ลกู ก่อตัง้ ขึน้ มานี ้ นอกจากจะเป็ นการมอบอาหารแก่ผหู้ ิวโหย นาเครือ่ งนุ่งห่มให้ผไู้ ม่มเี สือ้ ผ้าจะใส่ ตาม
พระวาจาของพระเจ้าแล้ว ยังเป็ นการปฏิบตั ิตาม Laudato Si เรื่องสิ่งแวดล้อมและ Synodality เรื่องก้าวเดินไปด้วยกันของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วย ทัง้ ๆ ที่ตอนลูกจะก่อตัง้ มูลนิธินี ้ ลูกไม่มีทางจะทราบถึงสองเรือ่ งนีไ้ ด้เลย
สาหรับลูกส่วนตัว งานนีท้ าให้ลูกมีโ อกาสรับใช้พระศาสนจักรในเรื่องศาสนสัมพันธ์เป็ นอย่างดีเลยที เดียว และที่ มี
คุณค่าที่สดุ สาหรับลูกคือ โครงการนีท้ าให้ลกู ได้เรียนรู ว้ า่ การสามารถ “ก้าวข้ามตัวเอง” ได้นนั้ เป็ นการแก้ปัญหาที่สมบูร ณ์แบบ
ที่สดุ แม้ว่าจะเป็ นวิธีที่ยากที่สดุ ก็ตาม 
ขอบพระคุณพระองค์อย่างสิน้ สุดจิตใจสาหรับพระพรทัง้ หลายทัง้ ปวงในปี 2021 ลูกขอถวายชีวิตทัง้ ครบในการรับใช้
พระองค์ในปี 2022 และปี ตอ่ ๆๆๆ ไป ... พระเจ้าข้า
“พระองค์ทรงตอบข้ าพเจ้ าในวันทีข่ ้ าพเจ้ าเรียกหาพระองค์ พระองค์ทรงเพิ่มพลังในใจข้ าพเจ้ า” สดุดี 138:3
“ถ้ าท่านตัง้ ใจฟั งบทบัญญัติของเรา ความเจริญรุ่งเรืองของท่านจะเป็ นเหมือนแม่น้า
ความชอบธรรมของท่านจะเป็ นเหมือนคลื่นทะเล” อสย. 48:18
อาแมน
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