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คําปรารภ
ถ้าชี วประวัติผู้ศกั ดิ สิ ทธิ จารึ กขึนแล้ว ก็จกั ก่อประโยชน์
มหาศาลและการประโลมใจ ทังแก่ผจู้ ารึ ก ผูเ้ ล่า และผูฟ้ ัง
ท่ านเอพิฟานีผ้ ูปราดเปรือง
จงเป็ นผูก้ ระหายชี วิตอันชอบธรรม และจงจารึ กชี วประวัติ
และวีรกรรมนีไว้ในใจตนเถิ ด
ท่ านนักบุญวาสิลีผ้ ูยงใหญ่
ิ

“สรรเสริ ญพระเจ้ าสําหรับทุกสิงด้ วยเห็นแก่สิงทังปวง ขอสรรเสริ ญผู้สําแดงให้
เราเห็นชีวิตผู้อาวุโสศักดิสิทธิเปี ยมจิตวิญญาณ ขอขอบคุณพระเจ้ าสําหรับพระกรุณา
ล้ นพ้ น ด้ วยพระองค์ประทานท่านนักบุญเซอร์ กีอาวุโสผู้ศกั ดิสิทธิแก่เราในแผ่นดินรุส1
ประเทศมืดมน”
นันคือคําขึนต้ นชีวประวัติและวีรกรรมคุณพ่อนักบุญเซอร์ กี ทีกล่าวโดยท่าน
เอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐสาวกซือสัตย์ของท่าน ท่านกล่าวว่า “แปลกใจนักทีไม่วา่ จะผ่านไป
สักกีปี ก็ตาม แต่ชีวประวัติทา่ นผู้อาวุโสกลับไม่ได้ จารึก ซึงข้ าพเจ้ าเสียใจยิงว่าไฉนท่าน
ผู้อาวุโสศักดิสิทธิน่าอัศจรรย์และประเสริ ฐยิงเช่นนี ผู้มรณภาพไปกว่า ปี แล้ ว แต่จน
บัดนีก็ยงั ไม่มีใครกล้ าเขียนถึงท่าน ไม่ว่าจะเป็ นคนเคยใกล้ ชิด คนไกลตัว คนใหญ่คน
โต หรื อผู้น้อย”
คํ า กล่ า วข้ า งต้ นของท่ า นเอพิ ฟ านี ผ้ ู ปราดเปรื องควรยํ าเรามากขึ น ด้ วย
ระยะเวลาทีผ่านไปนับจากวันทีท่านไปสูส่ คุ ติจนปั จจุบนั ไม่ใช่แค่ 26 ปี เท่านัน แต่ผ่าน
1
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มาแล้ ว ถึ ง 500 ปี จนบัด นี เรายัง ไม่มี ง านเขี ย นชี ว ประวัติ ส มบูร ณ์ ข องท่า นอาวุโส
ยิ งใหญ่ นี ในภาษารั ส เซี ย ร่ ว มสมัย เลย ไม่ว่า ในแง่ ง านค้ น คว้ า อิ ส ระด้ า นชี วิต และ
วีรกรรม หรื อความสําคัญของท่านในประวัติศาสตร์ คริ สตศาสนจักรแห่งรัสเซีย การ
บําเพ็ญเพียรและรู้แจ้ งของรัสเซีย การศึกษาทัวไปด้ านศีลธรรมแก่ชาวรัสเซีย งานแปล
ชีวประวัติพืนๆ ของท่านทีเขียนโดยท่านเอพิฟานีก็ยงั ไม่มีด้วยซํา จริ งอยู่ทีชีวประวัติ
นักบุญเซอร์ กีมีหลากหลายกว่าสิบสํานวน แน่นอนว่าสํานวนดีทีสุดเป็ นฉบับทีรวบรวม
โดยท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตแห่งมอสโคว์ แต่ชีวประวัติฉบับนันใช้ อ่านประกอบพิธีโดย
พาทริ อาร์ คทีอารามสงฆ์ชนสู
ั งแห่งพระตรี เอกภาพในพิธีสวดข้ ามคืนวันที 5 กรกฎาคม
1 เนือหาชีวประวัติดงั กล่าวเป็ นเหมือนทองคําแท่ง แต่เบืองต้ นใช้ เป็ นบทอ่านใน
โบสถ์ จึงต้ องกระชับและละเว้ นรายละเอียดมากมายทีมีคณ
ุ ค่าแก่ผ้ เู ลือมใสศรัทธาใน
การรํ าลึกถึงท่านผู้สงู ส่งเป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ า นอกจากนี สมควรกล่าวถึงชีวประวัติ
นักบุญเซอร์ กีอีก 2 สํานวนในงานเขียน “นักบุญแห่งรัสเซีย” ของท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยต
อัครสังฆราชแห่งเชียร์ นิกอฟ และ “ชีวประวัตินกั บุญแห่งคริ สตศาสนจักรรัสเซีย” ของ
ท่าน อา.แอ็น. มูราวโยฟ แต่ทังสองฉบับไม่สมบูรณ์ ดังหวัง เพราะผู้เขียนบรรยาย
ชีวประวัตินกั บุญรัสเซียทุกองค์โดยกระชับ นอกจากนี ในสํานวนอืนๆ ทีเหลือ สมควร
กล่าวถึงเพียงสํานวนหนึงทีตีพิมพ์ภายหลังจากทีหนังสือเราพิมพ์ครังทีสองเนืองใน
โอกาสครบรอบ 500 ปี ทีนักบุญเซอร์ กีไปสูส่ คุ ติ–“ท่านนักบุญเซอร์ กีแห่งราโดเนชและ
อารามสงฆ์ แ ห่งพระตรี เอกภาพที ท่า นสร้ าง” เขี ย นโดย เย. กาลูบิ น สกี ซึงแจงใน
หนัง สื อ อย่ า งที ท่ า นพูด ว่ า เป็ น “เรื องราวท่ า นนัก บุญ ซึ งกระชับ แต่ บ ริ บูร ณ์ โ ดย
ปราศจากการปรุ งแต่งใดๆ ในชี วิตท่านทังเรื องธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ” แต่
หนังสือเล่มนีก็ไม่น่าพึงใจเสียทีเดียวแก่ผ้ เู ลือมใสศรัทธาท่านผู้ยิงใหญ่ทีพระเจ้ าพอ
พระทัย กล่าวได้ เพียงว่าเพือ “ความกระชับ” ผู้เขียนไม่ได้ หมายจะใช้ อา่ นเป็ นแนวทาง
ด้ านศีลธรรมและนําเสนอข้ อเท็จจริ งรวบรัดทีรวบรวมจากแหล่งข้ อมูลประวัติศาสตร์
หลายแห่งออกมาในรู ปแบบเรื องราวชีวิต งานดังกล่าวยังตีพิมพ์โดยไม่ได้ แบ่ง แยก
เนือหาจากคูม่ ือนําทางสูอ่ ารามสงฆ์ชนสู
ั ง และจัดทําเหมือนเพียงคํานําเบืองต้ นสูค่ มู่ ือ
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นําทางดังกล่าวเท่านัน ส่วนงานพิมพ์อืนๆ เช่นของ ก. ลาเวรี ยนเทียฟ ก็ไม่จําเป็ นต้ อง
หยิบยกขึนมาเพราะเป็ นเพียงบทดัดแปลงแย่ๆ จากงานท่านเอพิฟานี หรื อยืมมาจาก
ผู้เขียนหลายท่านทีกล่าวมาข้ างต้ น
เมื อจะนํ า เสนอชี ว ประวัติ แก่ ผ้ ูอ่านที เลือมใสศรั ท ธาในชื อ “ชี ว ประวัติและ
วีรกรรมของคุณพ่อเซอร์ กีผ้ เู ป็ นนักบุญสงฆ์และผู้ทีพระเจ้ าทรงดลใจ” ผู้เขียนควรกล่าว
ว่าไม่เจตนาเขียนบทความเชิงวิชาการเกียวกับชีวิตผู้ทีพระเจ้ าทรงพอพระทัย เพียงมี
เจตนารมณ์ถ่อมใจกว่านัน คือต้ องการรวบรวมทุกอย่างเกียวกับท่านเท่าทีจะหาได้ ใน
วรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์ หรื อเชิงปาฐกถาธรรมของท่านนักบุญเซอร์ กีให้ เป็ นหนึง
เดียวกัน ไม่เพียงรายละเอียดจากเสียวชีวติ ท่านทีตกทอดมาถึงรุ่นเราเท่านัน แต่ยงั รวม
บทเรี ยนคําสอนจริ ยธรรมเท่าทีจะถอดได้ จากคํากล่าวเกียวกับชีวิตท่านโดยผู้เทศน์
สอนของเราด้ วย เพือการพิมพ์ครังปั จจุบนั อันเป็ นครังทีห้ า เราทบทวนเนือหาตามทีพึง
ทําได้ จากฉบับเดิมทีออกมาใน ค.ศ.
เนืองในโอกาสครบรอบ ปี ทีท่าน
ผู้พระเจ้ าทรงพอพระทัยไปสู่สุคติ ดังนันจึงแก้ ไขเพิมเติมข้ อความจํ านวนมาก แรง
บันดาลใจนีทําให้ นกั บุญเอพิฟานีลกุ จับปากกาเขียนครังนัน นันคือยังขาดวรรณกรรม
เชิงจิตวิญญาณของชีวประวัตินกั บุญเซอร์ กีทสมบู
ี รณ์ คิดดูเถิดว่านักบุญเซอร์ กีสาํ คัญ
อย่า งไรแก่ ค ริ ส ตศาสนจัก รรั ส เซี ย ประเทศรั ส เซี ย และชาวรั ส เซี ย พระศาสนจัก ร
ศักดิสิทธิ ขนานนามท่านว่าเป็ นดังเสาหลักของพระศาสนจักร ท่านไม่เป็ นเพียงเสา
หลักมันคงของพระศาสนจักรพระคริ สต์เท่านัน อัครสังฆราชนิคานอร์ แห่งเฮียร์ ซนั
กล่าวว่า “ท่านเซอร์ กีทําให้ คนใกล้ ชิดท่านเข้ าใกล้ และยังทําให้ เขาเข้ าใกล้ ธรรมชาติจิต
วิญญาณตน ท่านหล่อเลียงพลังด้ วยแรงจิตวิญญาณทีแข็งแกร่ งของท่านแก่ชนและ
พระนักบวชทังปวงทุกยุคสมัย” บรรดาสาวกและศิษย์ของศิษย์ท่านสร้ างสํานักสงฆ์
กว่า แห่ง ลูกหลานฝ่ ายจิตวิญญาณของท่านถือเป็ นพลังสําคัญฝ่ ายวิญญาณที
ช่วยเปลียนแปลงชีวิตจิตวิญญาณเผ่าพันธุ์กึงนอกรี ตทีแผ่ขยายไปตามทีราบกว้ างทาง
ตอนเหนือและตอนกลางของรั สเซีย ให้ รวมเป็ นเอกภาพเผ่าพันธุ์รัสเซียยิงใหญ่ มี
ชีวิตชีวา ร้ อยรัดจิตวิญญาณออร์ โธด็อกซ์เข้ าด้ วยกัน ด้ วยท่านธํารงจิตวิญญาณคริ สต์
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ออร์ โธด็อกซ์สงู ส่ง “ท่านอาศัยแบบอย่าง ศีลธรรม การสวดภาวนา ช่วยเหลือและเติม
เต็มชีวิตชาวออร์ โธด็อกซ์รัสเซียด้ วยจิตวิญญาณนี ก่อให้ เกิดจุดเริ มต้ นของการชีนํา
การปกป้องคุ้มกัน และการสรรเสริ ญแก่ชีวิตรัสเซีย ด้ วยเหตุนี นักบุญเซอร์ กีจึงมีแต่คน
หลังไหลมาคุกเข่ากราบแทบเท้ าประดุจเป็ นจุดกําเนิดไม่ร้ ูจบของจิตวิญญาณเข้ มแข็ง
รัสเซีย เพือรับคําสังสอน เพือการภาวนา จนทุกวันนีคนนับพันยังหลังไหลมาหาท่าน
ไม่มีผ้ เู ดินทางแสวงบุญคนใดจะไม่แวะกราบท่านนักบุญเซอร์ กีในทีพํานักท่าน ยากนัก
ทีจะหาใครไม่ก้มลงกราบแทบเท้ าต่อหน้ าทีสถิตท่านนักบุญเซอร์ กี ไม่มีกษัตริ ย์และ
เชือพระวงศ์รัสเซียท่านใดไม่เคยสวดภาวนาต่อหน้ าทีสถิตท่านเซอร์ กี (โดยเฉพาะทันที
ทีทรงขึนครองราชย์) ทังยังมีราชนิกูลประเทศต่างๆ ทีหลังไหลมาทีนีเพือสวดภาวนา
หรื อศึกษาชีวิตความเป็ นรัสเซียทีรากฐาน ต้ นตอชีวิต ต้ นกําเนิดสําคัญหนึงทียังหล่อ
เลียงเราตลอดมาไม่หยุดยัง”
ผู้เขียนประวัติศาสตร์ เราย่อมมีหลักการสมบูรณ์พอจะเรี ยกท่านนักบุญเซอร์ กี
ว่าเป็ นสงฆ์แห่งรัสเซียทังปวง พระศาสนจักรศักดิสิทธิเราเชิดชูให้ ทา่ นเป็ นผู้ถกู เลือกนํา
ทัพฝ่ ายวิญญาณต่อสู้เพือแผ่นดินรัสเซียเต็มภาคภูมิและชอบธรรม
ว.อ. คลุเชียฟสกี นักประวัติศาสตร์ มีชือเสียงกล่าวว่า “ถ้ าเป็ นไปได้ ด้วยการ
เขียนทีจะรื อฟื นสิงผูกติดความทรงจําเกียวกับนักบุญเซอร์ กี ซึงในช่วงเวลากว่า ปี
มานีได้ ขบคิดพิจารณาเงียบๆ และรับรู้ หน้ าหลุมศพท่านด้ วยปั ญญากว่าหลายล้ าน
มันสมองและหัวใจกว่าหลายล้ านดวงแล้ ว ข้ อเขียนนีคงเป็ นประวัติศาสตร์ สมบูรณ์
แบบเต็มไปด้ วยเนือหาเบืองลึกชีวิตทางการเมืองและจริ ยธรรมของคนทุกหมูเ่ ผ่าของ
เรา... จิตใจแต่ละคนคงเจอความรู้ สึกคล้ ายกันเวลายืนต่อหน้ าหลุมศพท่านสาธุคณ
ุ
ความรู้ สกึ นีจะไม่หลงเหลือความเป็ นประวัติศาสตร์ เหมือนคนทีนอนพักผ่อนใต้ หลุม
ศพ ซึงเวลาหยุดเดินมาเนินนานแล้ ว ความรู้สกึ นียังอุน่ เสมอในใจผู้สวดภาวนาต่อหน้ า
หลุมศพมานานกว่า ศตวรรษ เหมือนแสงไอแดดในกาลเวลาทีล่วงเข้ าสูส่ หัสวรรษยัง
ส่องสว่างเสมอในหยดนําสะอาด ลองถามใครก็ได้ ในคนทัวไปไม่วา่ ยากดีมีจนทีมาทีนี
จากแดนไกล ว่าเมือครังท่านสาธุคุณเซอร์ กียงั อยู่ ท่านทําอะไรให้ อาณาจักรรุ สสมัย
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ศตวรรษ ท่านทําประโยชน์ใดแก่สมัยท่าน น้ อยคนนักจะตอบคําถามน่าพอใจแก่
ท่านได้ แต่หากถามลูกหลานผู้คนศตวรรษที ว่าท่านเซอร์ กีสําคัญอย่างไรกับเขา
และเหตุใดเขาจึงมาหาท่าน ทุกคนจะตอบหนักแน่นสอดคล้ องกัน”
ผู้คนจึงกล่าวขวัญถึงความสําคัญยิงใหญ่ฝ่ายวิญญาณของนักบุญเซอร์ กี ท่าน
เป็ นแรงผลักดันฝ่ ายวิญญาณทีมีชือเสียง อีกแง่หนึงท่านรู้ ลึกซึงเรื องประวัติศาสตร์
ประเทศเรา
หากพูดอีกแบบ เมือเรามองชีวประวัติคณ
ุ พ่อนักบุญเซอร์ กี ก็เป็ นจริ งดังทีอัคร
สังฆราชนิคานอร์ กล่าวว่าชีวประวัตินี “พาเราไปโลกใหม่ แม้ โลกนันจะมีมาเนินนาน
แล้ ว ก็ เ ป็ น โลกของผู้คนอื นกล่าวคือ เป็ น โลกคนศักดิ สิทธิ เป็ น โลกของมุมมองอืน
กล่าวคือเป็ นมุมมองศักดิสิทธิ เป็ นโลกของขนบธรรมเนียมอืนซึงเป็ นขนบธรรมเนียม
ศักดิสิทธิ เป็ นโลกแห่งการละทิงโลกและตนเองไปสูโ่ ลกแห่งวีรกรรมศักดิสิทธิยิงใหญ่
โลกทีสมัครใจแบกกางเขนพระคริ สต์ ไม่ลดละ... เจ้ าจะรู้ สึกในใจถึงสรรพเสียงแห่ง
ความกลมกลืนของโลกใบนีพร้ อมความแปลกแยกระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอก
หัวใจเจ้ าจะคุ้นเคยกับสันติด้วยความอ่อนโยน ถ้ าเจ้ ามีปีกเหมือนนกพิราบและบินไปที
นัน ทีถินทุรกันดารย้ อนไปเมือ
ปี ก่อน แต่เจ้ าก็อดใจหายไม่ได้ ว่าเจ้ าจําใจต้ อง
ดํารงชีวิตเฉกเช่นกบฏในยุคตน” นักบุญยอห์นแห่งบันได2พูดถูกว่า “เมือคนเกรงกลัว
พระเจ้ าเห็นสมบัติกษัตริ ย์ ก็ จะยิงตระหนักว่าตนยากจน เหมือนเมือวิญญาณอ่าน
เรื องราวคุณงามความดียิงใหญ่ของเหล่าบิดาศักดิสิทธิ ก็ยิงทําให้ ถ่อมใจ”
การบรรยายวีรกรรมยิงใหญ่ของบรรดาผู้ทีพระเจ้ าทรงพอพระทัยเช่นนักบุญ
เซอร์ กีบิดาเรา ส่งผลเป็ นคุณแก่วิญญาณเรายิงนัก นักบุญปลาโตนมิโตรโปลิตนั แห่ง
มอสโคว์กล่าวว่า “เหมือนเครื องหอมทียิงถูกขยีด้ วยมือมากเท่าใดก็ยิงส่งกลินหอม
เท่านัน ชีวประวัตินกั บุญก็เช่นกัน ยิงเราอ่านใคร่ ครวญลึกซึงเท่าใดก็ยิงเปิ ดกว้ างสู่
2

นักบุญยอห์นแห่งบันได หรื อนักบุญยอห์น คลีมาคุส นักบวชศตวรรษที แห่งสํานัก
สงฆ์ทีภูเขาซีนาย ผู้เขียนหนังสือมีชือเสียงเรือง ‘บันไดสูส่ รวงสวรรค์’ (ค.ศ. )
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คําปรารภ

ความศักดิสิทธิ และความรุ่ งโรจน์ของบรรดาผู้ชอบธรรม อีกทังเป็ นคุณต่อเราเท่านัน
แต่การเปรี ยบเทียบนียังไม่เพียงพอ เพราะเครื องหอมเมือถึงเวลาหนึงก็จืดจางลง ทว่า
ชี วิตนักบุญไม่มีวนั เป็ นเช่นนัน เปลวไฟทีไม่มีวันดับแห่งเพลิงพระกรุ ณานัน ทุกคน
นําไปจุดประกายไฟศักดิสิทธิร้ อนแรงในตนเองได้ ไม่วา่ ไฟเช่นว่านีจะจุดจากเพลิงแห่ง
พระกรุณามากสักเท่าไรก็ไม่เคยโรยรา...
เรามักคาดหวังจากผู้เขียนชี วประวัติว่าต้ องทําให้ ผ้ ูอ่านรู้ จักเหตุการณ์ ชีวิต
ต่างๆ ทีทราบกันดีเกียวกับบุคคลทีเขียนถึง ต้ องวาดบุคคลมีชีวิตต่อหน้ าผู้อ่าน นํา
ผู้อ่านไปสูโ่ ลกฝ่ ายวิญญาณในใจเขา อีกทังให้ โอกาสผู้อ่านใช้ ชีวิตร่ วมกับเขาเพือชืน
ชมคุณงามความดี กล่าวคือให้ ได้ สดู อากาศในยุคทีบุคคลนันมีชีวิตอยู่ ทว่าต้ องกล่าว
อย่างเป็ นธรรมว่าการเขียนเรื องราวชีวิตบุคคลศักดิสิทธิสนองความต้ องการได้ แค่สว่ น
หนึง ด้ วยเหตุนีนักบุญฟิ ลาเรี ยตแห่งมอสโคว์ผ้ ลู ่วงลับกล่าวว่า “คงไม่ถูกนักทีเราจะ
คาดเดาไปต่างๆ นานาเพือล่วงรู้ ลึกซึงจิตใจท่านนักบุญทีมีสติปัญญาสูงส่งกว่าเรา
มาก แต่เหมาะสมกว่าทีจะเดินตามเรื องราวธรรมดาๆ ของเหล่าคนทีรู้เห็นสิงทีเกิดขึน
จากคนใกล้ ชิดท่านเหล่านัน” ทีจริ งแล้ วการบรรยายชี วิตคนธรรมดาทีตายแล้ วนัน
ผู้เขียนอ้ างอิงจากประสบการณ์ จิตวิญญาณตนเป็ นหลัก แต่เวลาเขียนชีวประวัติผ้ ู
อุทิศตนแล้ ว คนเขียนเองก็จะต้ องเป็ นผู้อทุ ิศตนด้ วยเช่นกัน...
โธ่... ต้ องมีเงือนไขยุ่งยากขนาดนันเทียวหรื อในการเขียนชีวประวัติทีสมบูรณ์
ของนักบุญเซอร์ กีบิดาเรา ถ้ าเช่นนันก็คงหาคนลงมือลงแรงรวบรวมเป็ นหนังสือเล่มนี
ไม่ได้ เมือเห็นความขัดสนทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึงแล้ ว เขาก็คงไม่บงั อาจรับภาระ
เกินตัวขนาดนี ถ้ าเขาไม่มีงานของผู้เขียนชีวประวัติท่านเซอร์ กีเป็ นคนแรกอยู่ตรงหน้ า
นันคือนักบุญเอพิฟานีศิษย์ใกล้ ชิดทีสุดคนหนึงของท่าน ผู้พยายามสุดความสามารถ
สร้ างสรรค์ เ รื องราวคุณ ความดี ข องอาจารย์ ผ้ ูยิ งใหญ่ ใ ห้ อ อกมาเป็ น ภาพ โดยใช้
ประสบการณ์ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณและการสร้ างวีรกรรมภายใต้ การอบรมสังสอนของ
อาจารย์ ด้ วยเหตุนเองที
ี ท่านเหมาะสมกว่าใครในการเขียนชีวิตผู้อาวุโสน่าเลือมใสเพือ
เป็ นวิทยาทานแก่เรา... กระนัน ท่านก็ยงั ตระหนักถึงความยากลําบากในงานชินนีโดย
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กล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าเป็ นแค่ผ้ นู ้ อยคนหนึงทีต้ องแบกรั บภารกิจหนักหน่วงยิงใหญ่ บท
สนทนานีหนักหนามหาศาลกว่ากําลังอ่อนแอและปั ญญาทีมี... เป็ นเรื องเหมาะทีต่อ
แต่นีไปข้ าพเจ้ าพึงนิงเงียบด้ วยความยําเกรงและเอามือปิ ดปากสนิท เพือสยบความ
อ่อนแอตน... การนีเหลือบ่ากว่าแรงนัก ข้ าพเจ้ าช่างไร้ ความสามารถ หยาบโลน ไร้
ปั ญญา” สิงทีทําให้ ท่านตัดสินใจทํางานนีคือความรักแรงกล้ าต่อท่านอาวุโสผู้ลว่ งลับ
“ความรักและการสวดภาวนาของท่านนักบุญอาวุโสทําให้ ใจข้ าโอนอ่อน ต้ องยอมพูด
และเขียนออกมา” ท่านเสียดายอย่างเดียวคือจะทําอย่างไรเพือไม่ให้ ชีวประวัติทา่ นผู้
อาวุโสยิงใหญ่ต้องจางหายไปโดยสินเชิง ทําอย่างไรจะไม่ให้ ประโยชน์ฝ่ายวิญญาณที
ผู้อา่ นพึงได้ รับจากหนังสือนีต้ องสูญสลายด้ วยการเลือนหายไป... “ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่เขียน
ขึนมาก็ คงไม่มีใครอีกจะเขียน เกรงก็แต่จะเป็ นเหมือนบทลงโทษสําหรั บทาสในคํา
สุภาษิ ตทีกล่าวว่าเขาเกียจคร้ าน เอาพรไปซ่อนไว้ และขีเกียจทําอะไรทังสิน”
ด้ วยแนวคิดนีเอง “นักเขียน” ชี วประวัติคนแรกผู้น่ายกย่องจึงเริ มงานเขียน
ประวัติ ชี วิ ต ท่ า นเซอร์ กี ขึนมา จะต้ อ งบอกอี ก หรื อ ไม่ ว่า ผู้เ ขี ย นที ไร้ เกี ย รติ ยิ งแห่ง
ช่ ว งเวลาบาปของเรานี สมควรทํ า งานด้ ว ยทัศ นคติ แ ละความรู้ สึก เช่ น ไร เขาต้ อ ง
ตระหนักว่าเผชิญความหวันไหวยาวนานมากมายเพียงใดกว่าจะตัดสินใจทํางานและ
เรี ยกหาคําภาวนาช่วยเหลือของท่านนักบุญผู้อาวุโสและท่านเอพิฟานีผ้ เู ปี ยมปั ญญา
ซึงเป็ นศิษย์ทีรักยิง... แต่เพือความสมบูรณ์แบบของการบรรยายภาพลักษณะผู้รับใช้
พระเจ้ า ซึงจําเป็ นต้ องพูดถึงสภาพจิตใจฝ่ ายวิญญาณของบุคคลนันด้ วย ผู้เขียนจึง
หยิบโครงสร้ างจากข้ อเขียนของเหล่าบิดาผู้บําเพ็ญเพียรทีได้ รับปั ญญาจากพระเจ้ า ซึง
บรรยายสถานะต่างๆ ไว้ บนพืนฐานประสบการณ์สว่ นบุคคลในงานเขียน...
ให้ เราเดินตามเถิดท่านผู้อ่านทีมีจิตศรัทธา ให้ เดินตามรอยเท้ าท่านเอพิฟานีผ้ ู
ประเสริ ฐไปก้ าวต่อก้ าว แล้ วตังใจฟั งเรื องเล่าเรี ยบง่ายอย่างอบอุ่นจริ งใจและลึกซึง
จากก้ นบึงหัวใจท่านผู้เขียน ให้ เราเชือฟั งข้ อคิดคําสอนทีถอดจากเรื องเล่าเหล่านันโดย
นักบุญคือท่านปลาโตนและท่านฟิ ลาเรี ยตมิโตรโปลิตนั แห่งมอสโคว์ ท่านฟิ ลาเรี ยต
อัครสังฆราชแห่งเชียร์ นิกอฟ ท่านนิคานอร์ อคั รสังฆราชแห่งเฮียร์ ซนั รวมทังผู้เทศน์
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สอนและเหล่านักเขียนผู้เปี ยมศรัทธา... หากหนังสือเล่มนีจะมอบโอกาสผ่อนคลาย
จิตใจท่านแม้ เล็กน้ อยเพียงเสียวไม่กีนาทีทีจะลืมความวุน่ วายรอบตัวทางโลก และพา
ตัวท่านผ่านความคิดจิตใจไปยังอดีตกาลทีอาจผ่านกาลเวลามาเนินนาน แต่ยงั คง
ใกล้ ชิดแนบแน่นใจเราไม่คลาย ได้ ไปลุยป่ าเขาลําเนาไพรรกชัฏแห่งราโดเนชพร้ อม
ท่านนักบุญทีพํานักทีนัน ได้ สดู กลินหอมแห่งคําภาวนาท่านเซอร์ กี ดืมดําการบรรลุผล
แห่งความเจียมตนในพระเจ้ าของท่าน เมือนันแล เราจึงจะบอกตัวเองได้ เต็มปากว่าเรา
มีความสุขอิมเอิบและพร้ อมสรรเสริ ญพระเจ้ า แต่ถ้าหนังสือเล่มนีไม่อาจให้ ความพึง
พอใจแก่ความใฝ่ รู้ ของท่าน ถ้ าผู้รวบรวมเรื องราวเขียนขาดตกบกพร่ องประการใด
เขียนซําซ้ อนหรื อทําผิดพลาดใด ก็ขอกราบคารวะนอบน้ อมเพือขออภัยท่าน ทังยินดี
รับฟั งข้ อตําหนิติเตียนอันดีของท่านและข้ อชีแนะแก้ ไขข้ อผิดพลาดอย่างซาบซึง และ
ขอบคุณอย่างยิงในโอกาสการตีพิมพ์ครังใหม่นี
มีนาคม
1885 – 1891 – 1898 – 1904
ท่านอาร์ คิมานดริ ทนิคอน3
อารามสงฆ์ชนสู
ั งเซอร์ กีแห่งราโดเนช

3

ท่านนิคอน หรื อนามเดิมนิโกไล รัชเดียสตเวนสกี (ค.ศ.
–
) เป็ นบุตรของ
สังฆานุกรระดับล่างในมอสโคว์ เมือเรี ยนจบจากโรงเรี ยนเทววิทยาทางจิตวิญญาณทีมอสโคว์
เข้ าเป็ นนักพรตธรรมดาทีอารามชันสูงแห่งพระตรีเอกภาพ ท่านเป็ นพระอัครสังฆราชแห่งโวลักดา
ในปี

บทที
บุตรแห่งความยินดี
บ้ านเกิดท่านเซอร์ กีผ้ รู ับพระเจ้ า บิดามารดาท่าน วงศ์วานของท่านเหล่านัน
หมายสําคัญอัศจรรย์ของท่าน แง่คิดจากท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริฐ คําภาวนามารดา
บริ สทุ ธิ บทเรี ยนแก่ผ้ ปู กครอง กําเนิดทารกผู้เปี ยมพระพร เด็กน้ อยผู้ถือศีลอด
(1319 - 1326)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูร้ ับชําระให้บริ สทุ ธิ จากครรภ์ มารดา จง
ชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูเ้ ป็ นทีหมายมันเป็ นบุตรแห่งความยิ นดีใน
การกําเนิ ดของท่าน
อคาฟี สต์ 4 อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด เพราะเจ้าถูกเรี ยกให้เป็ นสดุดีพระตรี
เอกภาพศักดิ สิ ทธิ แต่ก่อนการกําเนิ ดของเจ้าเอง
อิค. มิเนอี
จงชืนชมยิ นดี อัศจรรย์การถืออดของทารกปรากฏแก่เรา
อคาฟี สต์ อิค.

ประมาณ เวียร์ สตา5ห่างจากเมืองมีชือเสียงในอดีตแต่ปัจจุบนั ซบเซาลงอย่างรัสโตฟ
ใหญ่ บนทีราบในชนบทไกลสุดลูกหูลกู ตาทีทอดไปยังเมืองยาโรสลาฟ มีสถานทีตังอยู่
4

อคาฟี สต์ คือเพลงสวดอุทิศแด่นักบุญ เหตุการณ์ ศกั ดิสิทธิ ทางศาสนา หรื อพระตรี

เอกภาพ
5

เวียร์ สตามีระยะทาง .

กิโลเมตร
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โดดเดียวในนามพระตรี เอกภาพศักดิสิทธิ นันคือสํานักสงฆ์วาร์ นิตสกีย์ ตามทีเล่าขาน
กันมา เกือบ
ปี ก่อนหน้ านี ทีนีเคยเป็ นทีโล่งซึงชือถูกลืมในประวัติศาสตร์ ทว่ายัง
ปรากฏเป็ นชือถนนทีทอดสายไปยังใจชาวออร์ โธด็อกซ์รัสเซียอย่างทีเรี ยกขานกันมา
และสืบไป ทีแห่งนีเป็ นบ้ านเกิดเมืองนอนทีรับพระพรของผู้พลีตนยิงใหญ่และปกป้อง
แผ่นดินรัสเซีย คือท่านเซอร์ กีบิดาเรา นักบุญสงฆ์และผู้รับพระเจ้ า ท่านเป็ นสงฆ์แห่ง
ราโดเนชผู้กระทําอัศจรรย์แก่รัสเซียทังปวง ทีนีเป็ นทีพํานักของบิดามารดาท่านซึงเป็ น
คหบดีสงู ศักดิแห่งหัวเมืองรัสโตฟนามคีริลล์และมาเรี ย ทีนีเป็ นบ้ านทีเขาอาศัย เลือก
ชีวิตสันโดษในชนบทมากกว่าชีวิตวุน่ วายในเมืองภายใต้ อาณาเขตบ้ านคหบดี อย่างไร
เสีย ท่านคีริลล์รับใช้ กองทัพ ตอนแรกอยูก่ บั เจ้ าชายแห่งรัสโตฟ เจ้ าชายคอนสแตนติน
ทีสอง พระโอรสแห่งกษัตริ ย์บอริ ส และต่อมาก็ถวายงานเจ้ าชายคอนสแตนตินทีสาม
โอรสกษั ตริ ย์วาสิลี หลายครังทีบิดาท่านเซอร์ กีมีโอกาสติดตามไปถึงทีประทับส่วน
พระองค์ของกษัตริ ย์ดงคนใกล้
ั
ชิดทีสุดคนหนึงและมีฐานันดรสูงพอควร แต่ด้วยธรรม
เนียมปฏิบตั ิเรี ยบง่ายในสมัยนัน เมืออาศัยในชนบทบิดามารดาท่านก็ไม่ละเลยการ
งานในท้ องนาตามวิถีชาวบ้ านทัวไปซึงเราจะประจักษ์ ภายหลัง เช่นคีริลล์สง่ ลูกชายตัว
น้ อยไปต้ อนม้ าเข้ าคอกเหมือนทีคนสมัยนีส่งเด็กเล็กๆ ไปช่วยงานเป็ นเรื องปกติ
คี ริ ล ล์ แ ละมาเรี ย จิ ต ใจดี แ ละเป็ น ที พอพระทัย พระเจ้ า ซึ งท่ า นเอพิ ฟ านี ผ้ ู
ประเสริ ฐพูดถึงท่านทังสองโดยตังข้ อสังเกตว่า พระเจ้ าซึงมีพระประสงค์จะจุดประกาย
แสงสว่างบนตะเกียงยิงใหญ่แก่แผ่นดินรัสเซีย มิได้ หมายให้ ทา่ นเซอร์ กีบงั เกิดจากบิดา
มารดาไม่ชอบธรรม เพราะตามพระประสงค์พระเจ้ า เด็กน้ อยคนนีซึงในกาลต่อไปจัก
ต้ องทํางานรับใช้ เพือประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณและความรอดคนทังปวง จึงสมควร
ต้ องมีบิดามารดาศักดิสิทธิเพือความดีจะได้ บงั เกิดจากความดี และสิงดีกว่าจักนําไปสู่
สิ งดี ยิ งๆ ขึ น เพื อเกี ย รติ คุณ ของทังเด็ ก น้ อ ยที เกิ ด มาและบิ ด ามารดาจัก เพิ มพูน
สรรเสริ ญถวายเกียรติพระผู้เป็ นเจ้ า คุณงามความดีของพวกเขาไม่ได้ ร้ ู จกั โดยพระเจ้ า
เพียงอย่างเดียวแต่ร้ ู จักแก่ผ้ คู นด้ วย ท่านปฏิบตั ิเคร่ งครัดตามข้ อกําหนดทังปวงของ
โบสถ์ คอยช่วยเหลือคนยากไร้ ตามกฎศักดิสิทธิเฉพาะของเหล่าอัครสาวกทีว่า “จง
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อย่าลืมต้ อนรับขับสู้คนแปลกหน้ า เพราะท่านอาจมีโอกาสต้ อนรับเหล่าทูตสวรรค์ก็
เป็ นได้ ” (ฮีบรู : ) บิดามารดาท่านปลูกฝั งหลักธรรมข้ อนีแก่ลกู กําชับให้ ลกู ๆ ไม่ลมื
เชือเชิญนักเดินทางจาริ กหรื อคนแปลกหน้ าอ่อนล้ าให้ เข้ ามาพักผ่อนในบ้ าน จนสมัย
เรานีไม่เหลือร่องรอยหลักฐานเกียวกับชีวิตลําค่าด้ านนีของท่านผู้ประเสริ ฐ ทว่าเรายัง
บอกได้ เต็มปากพร้ อมท่านนักบุญปลาโตนว่า “ผลทีเกิดจากพวกเขาแสดงได้ ดีกว่าคํา
สรรเสริ ญใดๆ ถึงคุณค่าน่ายกย่องของต้ นไม้ แสนประเสริ ฐ บิดามารดามีความสุขยิง
นามท่านได้ รับยกย่องชัวกาลนานในหมูล่ กู หลาน และลูกๆ ก็มีความสุข นอกจากไม่ทาํ
ให้ บิดามารดาเสือมเสียก็ยงั เพิมพูนเชิดชูศกั ดิและคุณค่าความดีงามของบิดามารดา
และบรรพบุรุษด้ วย เพราะคุณงามความดีทีแท้ จริ งอยูใ่ นการทําความดี!”
ตอนทีพระเจ้ าจะประทานลูกแก่ท่านคีริลล์และมาเรี ยอีกคนหนึง ทังสองมีลกู
แล้ วหนึงคนชือสเตฟาน ซึงบุตรคนถัดมานีต่อไปได้ ก่อตังอารามสงฆ์ชนสู
ั งแห่งพระตรี
เอกภาพ เป็ นความงดงามของคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์และเป็ นหลักศิลาไม่มีวนั
ล้ มของบ้ านเกิด ไม่นานก่อนท่านนักบุญจะเกิด พระอัจฉริ ยภาพพระผู้เป็ นเจ้ าประทาน
ปาฏิ ห าริ ย์ ล่ว งหน้ า ว่ า ท่ า นจะเป็ น ผู้ถูก เลื อ กยิ งใหญ่ ข องพระเจ้ า และเป็ น สาขา
ศักดิสิทธิแห่งรากเหง้ าอันประเสริ ฐ
ในวัน อาทิ ต ย์ ห นึง มารดาเปี ยมศรั ท ธาของท่า นไปโบสถ์ เ พื อร่ ว มพิ ธี ก รรม
ศักดิสิทธิ และยืนนอบน้ อมตรงหน้ าปากประตูทางเข้ าโบสถ์พร้ อมเหล่าสตรี ตามทีทํา
กันปกติในสมัยนัน เมือพิธีกรรมเริ มต้ น ร้ องเพลงสรรเสริ ญพระตรี เอกภาพแล้ ว ไม่นาน
นัก ก่ อ นเริ มบทอ่า นจากพระวรสารศักดิ สิท ธิ ทารกในครรภ์ ท่า นพลัน ร้ องเสียงดัง
ออกมาท่ามกลางความสงบเงียบน่าเกรงขาม จนคนทัวไปหันมามองดูเสียงร้ องนัน
เมือเริ มร้ องเพลงสรรเสริ ญเหล่าเทวดาเครู วิม เด็กน้ อยก็ร้องดังอีก คราวนีเสียงลัน
โบสถ์ แน่นอนว่าผู้เป็ นแม่ได้ แต่ตกใจ ส่วนหญิ งอืนทียืนใกล้ ท่านก็พูดกันว่าเสียงเด็ก
ร้ องทีแปลกประหลาดอย่างนีหมายความว่าอย่างไร ระหว่างนันพิธีกรรมยังดําเนิน
ต่อไป พระสงฆ์กล่าวว่า “จงสํารวมจิตตังใจ ความศักดิสิทธิแห่งความศักดิสิทธิ” ทันใด
เด็กน้ อยก็ร้องออกมาเป็ นครังทีสาม ผู้เป็ นแม่ซึงอับอายก็แทบจะลงไปกองกับพืนด้ วย
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ความกลัว ท่านเริ มร้ องไห้ ... ตอนนันรอบตัวท่านรายล้ อมด้ วยเหล่าสตรี ซึงเป็ นไปได้ วา่
พยายามช่วยทําให้ เด็กน้ อยในครรภ์สงบลง จึงเริ มไถ่ถามว่า “เด็กน้ อยท่านอยู่ทีไหน
ทําไมเจ้ าตัวน้ อยร้ องดังเช่นนัน” ด้ วยความตืนตระหนกนางมาเรี ยก็ยิงร้ องไห้ ฟูมฟาย
แทบตอบไม่ได้ วา่ “ฉันยังไม่มีเด็กทารก ลองถามคนอืนดูส”ิ หญิงทังหลายเริ มมองรอบ
ข้ างและไม่เห็นเด็กคนไหนอยู่แถวนัน ก็หนั มาถามนางมาเรี ยอีกครัง เมือนันมาเรี ยจึง
ตอบตรงๆ ว่าในอ้ อมแขนนางไม่มีเด็กอยู่ แต่นางมีเด็กในครรภ์ตอนนี เหล่าสตรี ผ้ ฉู งน
โต้ แย้ งว่า “เด็กในครรภ์แม่จะร้ องได้ อย่างไร” นางมาเรี ยว่า “ฉันเองก็แปลกใจเช่นกัน
เวลานีฉันไม่เข้ าใจและหวาดกลัวนัก”
เหล่าสตรี จึงปล่อยให้ นางนังสงบสติอารมณ์ เลิกซักไซ้ ไล่เลียงต่อ แต่ยังอด
แปลกใจสิงทีเกิดขึนไม่ได้

ท่ า นนัก บุญ ฟิ ลาเรี ย ตแห่ ง มอสโคว์ ก ล่า วว่ า สมัย นี บรรดาประจัก ษ์ พ ยาน
เหตุการณ์ทีเกิดขึนก็อาจหวันวิตกเกียวกับการค้ นหาสาเหตุปรากฏการณ์ไม่ธรรมดานี
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เป็ นแน่ คนใคร่ร้ ูมากกว่าก็อาจกล้ าคาดเดาว่าความตืนเต้ นของคําภาวนาในตัวมารดา
ผู้เปี ยมศรัทธาในระหว่างขันตอนสําคัญทังสามในพิธีกรรม บ่งบอกถึงการปลุกชีวิตไม่
ธรรมดาให้ บตุ รทีนางกําลังอุ้มท้ องตืนขึนนันเอง แต่สมัยนันคนยังไม่สนใจใฝ่ หาอยากรู้
เห็นความรู้ ทางปั ญญามากกว่าการปฏิบตั ิตามอย่างเคารพต่อหนทางแห่งพระญาณ
สอดส่อง ผู้คนก็ ได้ แต่เดินออกจากโบสถ์ โดยพูดถึงสิงทีจารึ กในพระวรสารว่าด้ ว ย
ยอห์ นผู้มาล่วงหน้ าว่า “จะอะไรเกิ ดกับเด็กน้ อยนี (ลูกา : ) ก็ ให้ เป็ นไปตามนํา
พระทัยพระเจ้ าเถิด”
นักบุญเอพิฟานีผ้ เู ขียนชีวประวัตินกั บุญเซอร์ กีทีน่ายกย่องให้ แง่คิดเกียวกับ
เหตุการณ์ไม่ธรรมดานีในหนังสือท่านว่า “น่าพิศวงทีเด็กน้ อยคนหนึงในครรภ์แม่ซงไม่
ึ
เคยร้ องทีไหนมาก่อนนอกจากทีโบสถ์ ทังในทีรโหฐานไม่มีใครอยูร่ อบข้ าง แต่กลับร้ อง
ต่ อ หน้ า คนมากมายราวต้ อ งการให้ ค นได้ ยิ น และเป็ น ประจัก ษ์ พ ยานเหตุก ารณ์
เหลือเชือ น่าสังเกตอีกว่าท่านไม่ได้ ร้องเบาๆ แต่กลับร้ องให้ ได้ ยินทังโบสถ์ราวจะสือว่า
คําแซ่ซ้องถึงตัวท่านจะแพร่ ไปทัวทังแผ่นดิน และท่านไม่ได้ ร้องเวลามารดาอยู่ในงาน
เลียงฉลองหรื อในยามพักผ่อน แต่กลับเป็ นตอนนางอยู่ทีโบสถ์ โดยเฉพาะอย่างยิง
ในขณะสวดภาวนา ราวจะบ่งบอกว่าตนจะเป็ นผู้สวดภาวนาทีหนักแน่นต่อเบืองพระ
พักตร์ พระเจ้ า ท่านไม่ได้ ร้องเสียงดังทีอืนแต่กลับร้ องทีโบสถ์ ซึงเป็ นสถานทีบริ สทุ ธิ
ศักดิสิทธิ เป็ นทีสถิตของแท่นบูชาพระเจ้ าในขณะพระสงฆ์ทําพิธี อันเป็ นนิมิตหมายว่า
ตัวท่านเองจะเป็ นทีสถิตของพระเจ้ าในความยําเกรงต่อพระองค์ นอกจากนีควรสังเกต
ว่า ท่านไม่ได้ ร้องเพียงครังสองครังแต่สามครัง ซึงแสดงว่าท่านจะเป็ นสาวกแห่งพระตรี
เอกภาพแท้ จริ ง เนืองจากเลขสามน่าพึงพอใจกว่าเลขอืน ซึงสําหรับทุกแห่งและทุกยุค
เลขนีถื อเป็ นต้ นกํ าเนิดและเป็ นจุดเริ มต้ นสิงดีงามและความรอด” หลังจากนี เมือ
พิจารณาตัวอย่างและตัวบ่งชีทางประวัติศาสตร์ ทงในพระพั
ั
นธสัญญาเก่าและใหม่ที
ยืนยันหมายสําคัญของเลขสาม และนึกถึงความลําลึกสําคัญของความเป็ นพระเจ้ าที
ประกอบด้ วยสามส่วน ท่านเอพิฟานีผ้ ูประเสริ ฐก็ กล่าวต่อไปว่า “สมควรทีทารกนี
จะต้ องประกาศร้ องออกมาสามครังจากครรภ์มารดาก่อนกําเนิดบนโลก เพือเป็ นหมาย
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สํา คัญ บอกว่า ท่า นจะเป็ น ผู้รั บ ใช้ พ ระตรี เอกภาพในภายภาคหน้ าและจะนํ าผู้คน
จํานวนมากให้ ร้ ู จักพระเจ้ า สังสอนลูกแกะท่านให้ เชือพระตรี เอกภาพทีทรงสถิตเป็ น
หนึงเดียวในความเป็ นพระเจ้ าหนึงเดียว” ท่านเอพิฟานีกล่าวต่อไปว่า “ชัดเจนแล้ วว่านี
เป็ นเหมือนเครื องบ่งบอกสําคัญถึงสิงอัศจรรย์และความน่าอัศจรรย์ใจทังปวงทีจะ
เกิดขึนในภายหลังชีวิตท่าน ไม่จริ งหรื อทีมันเกิดขึนเหมือนปาฏิหาริ ย์หนึงทีท่านกระทํา
ใครเคยเห็นเคยได้ ยินเกียวกับเหตุปาฏิหาริ ย์แรกของท่าน ต่างต้ องเชือสิงทีเกิดตามมา
ในชีวิตท่านเช่นกัน เพราะสิงเหล่านีไม่ได้ เกิดขึนโดยไร้ วัตถุประสงค์ ทว่าล้ วนเกิดขึน
เพือบอกเหตุล่วงหน้ าและเป็ นจุดเริ มต้ น ของสิงต่างๆ ทีจะเกิ ดขึนภายหน้ า เราจํ า
นักบุญท่านต่างๆ ในอดีตกาลทีเจิ ดจรั สในพระพันธสัญญาทังเก่าและใหม่ ดุจการ
ตังครรภ์ทีกําเนิดหลายท่านมักมีเหตุบอกด้ วยวิวรณ์ พิเศษจากพระเจ้ าก่อนล่วงหน้ า
เหมือนทีท่านผู้ประกาศพระวจนะเยเรมีย์ถูกเลือกและชํ าระให้ บริ สุทธิ แต่ในครรภ์
มารดา เช่นเดียวกับผู้ประกาศพระวจนะอืนคือท่านอิสยาห์ ส่วนนักบุญและผู้ประกาศ
พระวจนะผู้ยิงใหญ่และนักบุญยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมาผู้มาล่วงหน้ าพระคริ สต์ก็ร้ ู จกั
พระเจ้ าตังแต่ในครรภ์มารดา ซึงพระองค์สถิตในพระครรภ์พระนางมารี ย์พรหมจารี ผ้ ู
ทรงบริ สทุ ธิยิง: เด็กน้ อยเปล่งเสียงร้ องในครรภ์ (ลูกา : ) นางเอลิซาเบธมารดาตน
ปากนางร้ องพยากรณ์วา่ “นีฉันเป็ นใครกัน พระมารดาพระเจ้ าจึงเสด็จมาหาฉัน” (ลูกา
: ) เกียวกับท่านปกาศกเอลียาห์ก็มีเรื องเล่าว่า บิดามารดาท่านเห็นมีชายผิวพรรณ
ผ่องใสมีสง่าราศีเข้ ามาอนุบาลทารกน้ อยด้ วยผ้ าห่อตัวจากเปลวไฟและป้อนไฟให้
ทารกกิ น หลังจากนันท่านเอพิฟานีหยิบยกเรื องทํานองเดียวกันของนักบุญนิโคลัส
ผู้กระทําอัศจรรย์ ท่านเอเฟรมแห่งซีเรี ย ท่านอลิปีย์และท่านสิเมโอน ท่านธีโอดอร์ แห่ง
ซีเคโอต ท่านเอฟฟี มีผ้ ยู ิงใหญ่ ท่านธีโอดอร์ แห่งเยเดสสา และท่านเปโตร มิโตรโปลิตนั
แห่ง มอสโคว์ เรื องเล่า เหล่า นี เราจะไม่ล งรายละเอี ย ดเพราะดัง ที ท่า นเอพิ ฟ านี ผ้ ู
ประเสริ ฐกล่าวว่า “การพูดยืดยาวไม่ก่อประโยชน์แก่ผ้ เู กียจคร้ านจะฟั ง” เราจะหยิบมา
เพียงบทสรุ ปรวบยอดความคิดท่านว่า “เป็ นเรื องอัศจรรย์ทีเด็กในครรภ์มารดาจะร้ อง
เสีย งดัง ออกมา เป็ น เรื องอัศ จรรย์ ข องการอบรมสังสอนแต่ใ นวัย ทารก เป็ น เรื อง
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อัศจรรย์ชวชี
ั วิตของชายผู้นา่ อัศจรรย์แท้ จริ ง พระเจ้ าทรงลิขิตท่านด้ วยพระกรุณาตังแต่
ก่อนท่านกําเนิด และทรงวางพระประสงค์พิเศษไม่ธรรมดาในการรังสรรค์ทา่ น”
ด้ วยความสัตย์ซือต่อพระทัยพระเจ้ าและใส่ใจวิถีแห่งพระญาณสอดส่องของ
พระองค์ ท่านคีริลล์และนางมาเรี ยก็เข้ าใจพระญาณและพระราชวินิจฉัยพระเจ้ า และ
ถ่องแท้ ถึงการทรงชีแนะดังกล่าวทีจะต้ องอบรมสังสอนเด็กน้ อยคนนี หลังเหตุการณ์
ข้ างต้ น มารดาจึงใส่ใจทารกนีเป็ นพิเศษ เข้ าใจเสมอว่านางอุ้มลูกในครรภ์ ซึงเป็ น
ภาชนะทีถูกเลือกของพระจิ ตเจ้ า ผู้ท รงศักดิ สิท ธิ นางมาเรี ยจึงเตรี ยมพร้ อมตลอด
ช่วงเวลาตังครรภ์ทีเหลือเพือรอคอยผู้บําเพ็ญเพียรทีเคร่ งครัดและอดกลันทีกําลังจะ
กําเนิดในอนาคต นางจึงเป็ นเหมือนมารดาแซมสันผู้วินิจฉัยแห่งอิสราเอลในอดีต (ผู้
วินิจฉัย : ) จึงใส่ใจเฝ้ารักษาความบริ สทุ ธิทังวิญญาณและร่ างกาย ควบคุมตนเอง
เคร่ งครัดทุกเรื อง “คอยกังวลเฝ้ารักษาของประทานจากพระเจ้ าในครรภ์นาง นางหวัง
ว่า” ท่านนักบุญปลาโตนกล่าว “ด้ วยการรั กษาศีลของนางจะส่งผลทางร่ างกายให้
บริ สทุ ธิและแข็งแรงแก่เด็ก เข้ าใจด้ วยจิตใจดีงามถึงสัจธรรมข้ อนี ว่าการทําดีซึงเปล่ง
ประกายในร่างกายสะอาดผุดผ่องสวยงาม จะยิงสร้ างให้ ดีงามกว่านีอีก”
ด้ วยมุ่งมันสวดภาวนานอบน้ อม มารดาเปี ยมศรัทธาจึงรู้ สึกถึงเสียงเรี ยกร้ อง
แรงกล้ าของหัวใจทีจะสวดภาวนา นางมักปลีกตนจากสายตาผู้คน ในทีสงบห่างความ
วุ่น วาย เฝ้า สวดภาวนาแรงกล้ าจากใจแม่ทังนํ าตาต่อ เบื องพระพัก ตร์ พ ระเจ้ าถึง
อนาคตเด็กน้ อย “ข้ าแต่พระเจ้ า” นางกล่าว “โปรดประทานความรอดและคุ้มครองข้ า
ผู้รับใช้ นา่ สมเพชของพระองค์ โปรดประทานความรอดและดูแลลูกทีข้ าเฝ้าอุ้มในครรภ์
เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าผู้เฝ้ารักษาคุ้มครองเด็กน้ อย” (สดุดี : ) ให้ เป็ นไป
ตามนําพระทัยพระองค์แก่เราทุกคนพระเจ้ าข้ า ให้ พระนามพระองค์รับการถวายพระ
พรชัวนิรันดร” เช่นนีเองมาเรี ยมารดาผู้ยําเกรงพระเจ้ าของเด็กวิเศษคนนีจึงมุ่งมันถือ
ศีลอดอาหารและภาวนาด้ วยใจจริ งสมําเสมอ ก่อนกําเนิด เด็กน้ อยซึงเป็ นผลอันเป็ น
พระพรในครรภ์นางก็รักษาตนให้ บริ สทุ ธิและชําระด้ วยการถือศีลอดและสวดภาวนาใน
แบบเฉพาะนีเอง
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ท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตตังข้ อสังเกตเรื องนีว่า “บิดามารดาเอ๋ย อยากให้ ร้ ูวา่ ท่าน
สือสารถึงลูกได้ ดีเหลือเกิน และในทางกลับกันก็ชัวเหลือเกินก่อนทีเขาจะเกิดเสียอีก
ท่านจะแปลกใจถึงความเทียงแท้ ของการพิพากษาของพระเจ้ าซึงทรงอวยพรให้ ทงเด็
ั ก
ในพ่อแม่ และแก่พ่อแม่ในตัวเด็กเอง ความชัวช้ าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลาน”
(กันดารวิถี : ) เมือพิจารณาอย่างนี เราจะยําเกรงทีจะรับการทรงเรี ยกเพือรับใช้
อันมาจากพระองค์ ซึง “ครอบครัวทังหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ ชือมาจาก
พระองค์” (เอเฟซัส : )
ท่านคีริลล์และนางมาเรี ยแลเห็นพระเมตตาสูงส่งของพระเจ้ า ความเปี ยม
ศรัทธาของพวกเขากระตุ้นแสดงสํานึกพระกรุณาพระเจ้ าด้ วยการทําวีรกรรมความดีใน
การรักษาสัญญาอย่างยําเกรง แล้ วอะไรจะเป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ าในสถานการณ์ นี
มากกว่าความปรารถนาตังใจแน่วแน่และความเด็ดเดียวทีคูค่ วรกับพระเมตตาพระเจ้ า
นันเอง นางมาเรี ยชอบธรรมซึงเป็ นเช่นนักบุญอันนาผู้เป็ นมารดาปกาศกซามูเอล
พร้ อมท่านคีริลล์สามีก็ให้ สญ
ั ญาพระผู้เป็ นเจ้ าว่าหากพระองค์ประทานบุตรชาย พวก
เขาจะให้ บตุ รอุทิศชีวิตรับใช้ พระเจ้ า นันคือจะทําทุกวิถีทางเพือให้ พระประสงค์อนั ลํา
ลึกของพระองค์สมั ฤทธิผลในตัวบุตรทีจะเกิดมาตามแผนการพระองค์ซึงพวกเขาเอง
ได้ รับการชีนําอยู่แล้ ว บิดามารดาแบบนีย่อมมีไม่มากนัก หรื อยากจะหาบิดามารดาผู้
มีความสุขเช่นนีได้ ในยุคแห่งบาปเรา นันคือเด็ดเดียวและกําหนดชะตาชีวิตลูกน้ อย
ก่อนเกิดได้ อย่างไม่มีข้อบกพร่ องอันใด เป็ นเรื องอันตรายและไม่เหมาะสมทีจะให้ คํา
สัญญาในสิงทีตนทําไม่ได้ บิดามารดาผู้ชอบธรรมของท่านเซอร์ กีทําเช่นนันได้ เพราะ
ท่านทังสองรับการชีนําลําลึกถึงอนาคตข้ างหน้ าของชะตาชีวิตเด็กน้ อย ใครเล่าในหมู่
พ่อแม่ชาวคริ สต์จะไม่ปรารถนาเห็นลูกตนได้ เป็ นประชากรอาณาจักรพระเจ้ าในสวรรค์
บ้ า งเล่า แต่ถ้ า พ่อ แม่ทุก คนหวังเช่น นัน ก็ ข อให้ ว างใจคําสัญ ญาหนักแน่น และไม่
เปลียนแปลงอย่างหนึงคือ การทําทุกอย่างทีพึงทําได้ เพือให้ ลกู เป็ นบุตรพระเจ้ าแท้ จริง
ด้ วยพระกรุ ณา เพือเขาจะได้ เป็ นลูกทีเชือฟั งของมารดาเดียวกับเรานันคือคริ สตศาสน
จักรออร์ โธด็อกซ์อนั ศักดิสิทธิ เพือทีทังเด็กและผู้ปกครองจะไม่ทกุ ข์ตรมในชะตากรรม
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ลูกตัวเองทีถูกขับไล่จากอาณาจักรพระเจ้ าออกสูอ่ าณาจักรแห่งความมืดมิด ครังหนึง
เคยมีผ้ ถู ามผู้อาวุโสว่า “มนุษย์ถกู พระเจ้ าสร้ างมาเพืออะไร” ซึงท่านตอบว่า “เพือเป็ น
ทายาทพระอาณาจักรพระเจ้ า”
วันที พฤษภาคม
บ้ านท่านคหบดีคีริลล์เกิดเหตุการณ์รืนเริ งน่าชืนชม
ยินดี พระเจ้ าประทานบุตรชายแก่นางมาเรี ย บิดามารดาผู้ชอบธรรมเชิญวงศาคณา
ญาติและมิตรสหายมาร่ วมยินดีเนืองในโอกาสทีสมาชิกใหม่ของครอบครัวถือกําเนิด
ทุกท่านขอบคุณพระเจ้ าสําหรับพระเมตตาใหม่นีซึงปรากฏโดยพระเจ้ าในบ้ านท่าน
คหบดีผ้ เู ปี ยมจริ ยธรรม ในวันที หลังจากวันเกิดเด็กน้ อย พ่อแม่นําเด็กน้ อยไปที
โบสถ์เพือทําพิธีล้างบาปแก่เด็ก ในขณะเดียวกันก็เป็ นการรักษาสัญญาทีจะมอบเด็ก
น้ อยเพือเป็ นเครื องถวายบูชาอันไร้ มลทินแก่พระเจ้ าผู้ประทานเขา พระน่าเลือมใสท่าน
หนึงนามว่ามิคาอิลตังชือเด็กน้ อยคนนีในการรับศีลล้ างบาปว่า วารโฟโลมี แน่นอนว่า
เพราะวันนัน ( มิถนุ ายน) เป็ นวันเฉลิมฉลองรํ าลึกถึงนักบุญวารโฟโลมีอคั รสาวก จึง
ให้ เป็ นไปตามธรรมเนียมพระศาสนจักรสมัยนัน ทังชือและความหมายซึงแปลว่า บุตร
แห่งความยินดี สร้ างความสุขใจแก่ผ้ เู ป็ นบิดามารดามากพอแล้ ว จะมีอะไรอีกหรื อที
สร้ างความยินดีเปี ยมล้ นหัวใจทังสองได้ อีก เมือเห็นจุดเริ มต้ นความหวังอันเจิดจรัสอยู่
ต่อหน้ า ซึงบรรจุไว้ ในตัวเด็กน้ อยคนนีตังแต่วนั แรกทีเด็กน้ อยเปล่งเสียงอัศจรรย์ใน
ครรภ์มารดา ท่านคีริลล์และนางมาเรี ยเล่าเรื องนีแก่พระสงฆ์ทา่ นนันผู้เชียวชาญในข้ อ
พระธรรม พระสงฆ์ก็หยิบยกตัวอย่างมากมายจากทังพระพันธสัญญาเก่าและใหม่
เมือผู้ถูกคัดเลือกตังแต่ในครรภ์มารดาถูกกําหนดไว้ ล่วงหน้ าเพือรับใช้ พระเจ้ า ท่าน
นักบวชยกตัวอย่างคําพูดกษัตริ ย์ดาวิดเกียวกับพระอัจฉริ ยภาพอันสมบูรณ์แบบของ
พระเจ้ าว่า “พระเนตรพระองค์ ทอดพระเนตรเห็น แม้ แ ต่สิงทีข้ ายังไม่ไ ด้ ทํา” (สดุดี
: ) และคําอัครสาวกเปาโล “พระเจ้ าทรงสรรข้ าพเจ้ าไว้ แต่ครรภ์มารดา และทรง
เรี ยกข้ าพเจ้ าโดยพระคุณพระองค์ ทีจะทรงสําแดงพระบุตรพระองค์ ในตัวข้ าพเจ้ า
เพือให้ ข้าพเจ้ าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินน”
ั (กาลาเทีย : - ) และตัวอย่าง
อืนๆ จากพระคัมภีร์ และปลอบประโลมบิดามารดาทังสองด้ วยความหวังในพระคุณ
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พระเจ้ าเกียวกับเด็กน้ อยทีเกิดใหม่ “อย่ากังวลเลย” ท่านกล่าว “แต่จงยินดี เพราะบุตร
ท่านทังสองได้ รับเลือกเป็ นภาชนะพระเจ้ าเพือรองรับพระจิตเจ้ าผู้ทรงศักดิสิทธิ และ
เป็ นผู้รับพระตรี เอกภาพ” เมือท่านอวยพรเด็กน้ อยและบิดามารดาแล้ ว ผู้รับใช้ แห่ง
แท่นบูชาพระคริ สต์ก็ให้ ทงสามกลั
ั
บบ้ านด้ วยสันติสขุ
อย่างไรก็ตาม มารดาและต่อมาคนอืนๆ เริ มสังเกตสิงไม่ธรรมดาบางอย่างใน
ตัวเด็กน้ อยคนนี กล่าวคือเมือใดทีมารดารับประทานอาหารเนือสัตว์จนอิม เด็กน้ อยจะ
ไม่ยอมรับนํานมมารดาเลย และเป็ นเช่นนีทุกครังในวันพุธและวันศุกร์ โดยไม่มีสาเหตุ
เมือเป็ นดังนี เด็กน้ อยก็ไม่รับประทานอาหารเลยสองวันต่อสัปดาห์ และเป็ นอย่างนีซํา
แล้ วซําอีกไม่ใช่แค่ครังสองครังแต่เป็ นตลอด ผู้เป็ นแม่ย่อมกังวลคิดว่าลูกไม่สบาย จึง
ได้ แต่ปรึ กษาแม่คนอืนซึงเฝ้าดูเด็กน้ อยคนนีละเอียด ทว่าตัวเด็กน้ อยไม่มีสญ
ั ญาณ
ใดๆ บ่งบอกว่าป่ วยเลยแม้ แต่น้อยไม่วา่ ทังภายในภายนอก ตรงข้ าม นอกจากเด็กน้ อย
ไม่ร้องไห้ แล้ วยังเฝ้ามองดูคนเหล่านันร่าเริ งยิมแย้ ม เล่นกับนิวผู้ใหญ่ทียืนมา... ในทีสุด
เมือลองสังเกตเวลาทีเด็กน้ อยไม่ยอมดูดนมจากอกแม่ ทุกคนตระหนักตรงกันว่าทีเด็ก
อดอาหารก็เพือ “เป็ นสัญลักษณ์ บอกดังทีท่านฟิ ลาเรี ยตกล่าวว่าเพือเตรี ยมการแก่
มารดาไว้ ลว่ งหน้ า และเพือเตรี ยมการแก่เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของเขาในอนาคต”
เด็กน้ อยแสดงการถือศีลอดตังแต่ในครรภ์มารดา เมือเกิดมาก็ยงั คงเรี ยกร้ องการถือศีล
อดจากมารดา เมื อมาเรี ย ผู้เ ป็ น มารดาตังต้ น ถื อ ศี ล อดจริ ง จัง คื อ เลิ ก รั บ ประทาน
เนือสัตว์ เมือนันเด็กน้ อยจึงเริ มกลับมากินนมมารดาเหมือนเดิมยกเว้ นวันพุธวันศุกร์
ครังหนึง นางมาเรี ยส่งลูกน้ อยให้ หญิงอีกคนอุ้ม เพือให้ หญิงนันป้อนนมตนแก่
เด็กน้ อย แต่เด็กน้ อยกลับไม่อยากรับนมจากหญิงอืนเลย และนันเกิดขึนทุกครังเวลาที
มารดาอยากให้ ลูก ดูด นมจากหญิ ง ให้ น มอื นๆ ท่ า นเอพิ ฟ านี ผ้ ูป ระเสริ ฐ กล่า วว่า
“ลูกหลานทีดีย่อมเกิดจากต้ นตอทีดี เพราะลูกหลานย่อมรับแต่นํานมบริ สทุ ธิจากผู้ให้
กําเนิดเท่านัน เช่นเดียวกับเด็กน้ อยผู้นีทีตังแต่ในครรภ์มารดาก็ร้ ู จักพระเจ้ า ในเตียง
ผ้ าอ้ อมตนก็เรี ยนรู้ความจริ งแท้ ในเปลตนก็เรี ยนรู้การถือศีลอด พร้ อมกับนํานมมารดา
ก็เคยชินการรู้ จกั ความอดกลัน... ด้ วยยังเป็ นเด็กน้ อยอยู่ แต่กลับเหนือกว่าธรรมชาติ
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ตนคื อ เริ มถื อ ศี ล อดแต่วัย เยาว์ นับ จากวัย เด็ ก ท่า นเป็ น ผู้รั บ ความบริ สุท ธิ สะอาด
รับประทานนมไม่มากเท่ารักษาความบริ สทุ ธิทางร่างกายและรับการเจิมเรี ยกจากพระ
เจ้ าแต่ก่อนกําเนิดด้ วยซํา”
นักบุญปลาโตนตังข้ อสังเกตในโอกาสหนึงว่า “มารดาไม่ได้ ยกย่องว่าเป็ นเรื อง
สํ า คัญ นัก ที จะเลี ยงดูลูก ด้ ว ยนํ านมจากอกตน แต่ ที จริ ง สํ า คัญ มาก พระผู้ส ร้ าง
ธรรมชาติจะเติมหน้ าอกมารดาด้ วยนํานมทําไมถ้ าไม่ใช่เตรี ยมเต้ านมมารดาเพือพร้ อม
ให้ อ าหารที มี คุณ ค่า ทางโภชนาการแก่ ท ารก ไม่ ใ ช่ แ ค่ส ารอาหารทางร่ า งกายซึง
หมายถึงนํานมเท่านันทีหลังไหลไปสูเ่ ด็กน้ อย แต่ยงั รวมถึงอุปนิสยั จริ ยธรรมของเด็กใน
อนาคตด้ วย” ครังหนึงท่านนักบุญดิมิตรี แห่งรัสโตฟกล่าวว่า “นํานมจากอกคนอืนไม่มี
ประโยชน์สําหรับลูกน้ อยเท่าใดนัก ต่างจากนํานมมารดา หากผู้เป็ นแม่ป่วย ลูกก็จะ
ป่ วยไปด้ วย ถ้ าผู้เป็ นแม่โกรธ ไม่มีความยับยังชังใจ ฉุนเฉียวแล้ ว เด็กทีมารดาผู้นนให้
ั
นมก็ จะเป็ นอย่างนันด้ วย เด็กทีเลียงด้ วยนมอืนทีไม่ใช่นมมารดาจะไม่รักไม่ผูกพัน
มารดาตนมากเหมือนเด็กทีเลียงดูให้ นานมด้
ํ
วยมารดาตัวเอง มารดาแบบนียังต้ องอาย
แม้ แต่สตั ว์ เดรั จฉาน เพราะไม่มีสตั ว์ ตัวใดในโลกสักตัวทีไว้ ใจให้ สตั ว์ อืนเลียงดูลกู
ตัวเองเลย” ท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตแห่งมอสโคว์กล่าวว่า “แม่ทีดีควรคิดว่าการทําเช่นนัน
ถือเป็ นการพรากแม่ทีเดียวจากเด็กถึงสองคน นันคือพรากแม่จากลูกของหญิงให้ นม
และพรากแม่จากลูกตัวเองแล้ วบังคับให้ เด็กดืมความโหยหาคิดถึงแม่จากอกหญิงให้
นม แทนทีจะให้ เขาได้ ดืมความรักจากอกมารดา” นักบุญยอห์นวาจาทองกล่าวว่า “มี
แม่ไม่น้อยซึงยอมทิงลูกตัวเองให้ หญิงอืนเลียง แต่พระคริ สต์ไม่ทรงทําเช่นนัน พระองค์
ทรงเลียงเราด้ วยร่างกายพระองค์เอง ทรงป้อนเราให้ อิมด้ วยโลหิตพระองค์เอง”
เมือถึงเวลาหย่านม วารโฟโลมีน้อยก็ทิงเตียงเด็ก เติบใหญ่ทางร่ างกายและ
แข็งแกร่งขึนทางจิตวิญญาณ เต็มไปด้ วยปั ญญาและความยําเกรงพระเจ้ า พระพรพระ
เจ้ าสถิตในตัวเด็กน้ อยบริ สทุ ธิ และคนดีได้ รับการปลอบประโลมจากเด็กน้ อยผู้นี

บทที
เด็กหนุ่มผู้ได้ รับพระพร
ความไม่ประสบความสําเร็ จในการเรี ยน ความทุกข์วยั เด็ก คําภาวนาของเด็กน้ อย
ผู้เฒ่าน่าพิศวง การเปลียนแปลงอัศจรรย์ ความรู้ทประทานจากเบื
ี
องสูง
วีรกรรมวัยเด็ก คําตอบชาญฉลาดจากเด็กหนุม่
ความประพฤติและการจัดการจิตใจตน คําภาวนาทีพรังพรูตอ่ เบืองพระพักตร์ พระเจ้ า
(1326 – 1332)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด หนุ่มน้อยจิ ตใจงดงามและปรารถนาดี
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด เด็กน้อยทีเปี ยมด้วยพระกรุณาพระเจ้า
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูฝ้ ึ กตนให้รักษาความยําเกรงต่อพระเจ้า
อันเป็ นจุดกําเนิ ดปัญญา จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูเ้ ป็ นดังกระจก
เงาแห่งความดีแก่ผูร้ ่ วมศึกษาในทางธรรม
อคาฟี สต์ อิค.

เมือวารโฟโลมีอายุเจ็ดขวบพ่อแม่ก็สง่ ไปเรี ยนหนังสือ บรรพบุรุษทีดีของเรามักมองว่า
การเรี ยนหนังสือเป็ นภารกิจสูงส่งเพราะเป็ นกุญแจไปสูก่ ารอ่านหนังสือและการเข้ าใจ
จารึ กศักดิสิทธิของพระเจ้ า โรงเรี ยนสอนหนังสือซึงมีไม่มากในสมัยนันเป็ นโรงเรี ยนที
ตังขึนภายใต้ การดูแลของเหล่าคณะสังฆราชทังสิน และมักสอนเกียวกับเนือหาแก่น
หลักทางศาสนา พระสังฆราชแห่งรัสโตฟในเวลานันคือท่านโปรโฮรผู้มีความเป็ นครู
และเลือมใสศรัทธา ภายใต้ การบริ หารของท่าน คนมาเป็ นครู ทีโรงเรี ยนจะต้ องยําเกรง
พระเจ้ าทังสิน
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พีน้ องวารโฟโลมีอีกสองคนก็เข้ าเรี ยนหนังสือพร้ อมกันด้ วย นันคือสเตฟาน
พีชายคนโตและเปโตรน้ องชายคนเล็ก สองพีน้ องศึกษาเล่าเรี ยนได้ ดี แม้ ว่าน้ องเปโตร
จะอายุไม่ถึงหกขวบ แต่วารโฟโลมีกลับเรี ยนไม่ดีนกั และมักถูกครู ทําโทษ ส่วนเพือนๆ
ก็มกั ดูถกู ดูแคลนแม้ แต่หวั เราะเยาะใส่ พ่อแม่พยายามหว่านล้ อมทุกทาง วารโฟโลมี
เองพยายามใช้ สติปัญญาเท่าทีทําได้ ในวัยเด็กเต็มทีแล้ ว ขนาดตืนมาอ่านหนังสือ
บ่อยครั งยามดึก เมือหลบพ้ นสายตาคนอืนเขามักร้ องไห้ ขมขืนต่อความด้ อยกําลัง
ความสามารถตน และแน่วแน่ตงใจภาวนาต่
ั
อพระเจ้ าว่า “ข้ าแต่พระเจ้ า โปรดประทาน
ให้ ลกู เข้ าใจการเล่าเรี ยนเถิด โปรดทรงสอนลูกด้ วย ข้ าแต่พระเจ้ าโปรดทรงให้ ลกู รู้ และ
เข้ าใจด้ วยเถิด” ทว่าการเล่าเรี ยนก็ยงั ไม่คืบหน้ า ท่านนักบุญปลาโตนกล่าวว่า “เขา
แบกรับความรู้ สึกหนักหน่วงเมือทังหัวใจพยายามใฝ่ เรี ยน เขามีแรงดึงดูดแรงกล้ าสู่
การรู้ แจ้ ง แต่ระหว่างทางทีจะไปถึงเป้าหมายความปรารถนา กลับต้ องพบบททดสอบ
มากมายที ไม่อาจก้ าวข้ ามไป” เด็ ก หนุ่มผู้ใฝ่ ดีเจ็ บ ชํ ากลํากลืน ทีตนไม่สําเร็ จ บิ ดา
มารดาและอาจารย์ต่างเศร้ าใจทีเด็กน้ อยไม่มีพรสวรรค์ใดๆ ในการเล่าเรี ยนทางโลก
แต่ชดั เจนว่าน่าจะให้ เด็กน้ อยซึงมีลางบอกเหตุมากมายก่อนหน้ านันถึงอนาคตทีดีได้
ใช้ ช่วงแรกในการเรี ยนเพือเรี ยนรู้ ว่าไม่มีความสําเร็ จใด ความรู้ ใด หรื อความสามารถ
ใดจะกําหนดชีวิตตัวเองได้ นอกจากเพียงพระเจ้ าผู้ทรงเป็ นพระบิดาแห่งแสงสว่างทัง
ปวง ซึงเรารับความดีงามทังปวงจากเบืองสูงทีพระองค์ประทับอยู่ (ยอห์น : ) ให้ เรา
นอบน้ อมต่อพระหัตถ์แข็งแกร่ งของพระองค์ ( เปโตร : ) ผู้ซึงด้ วยพระองค์เองแต่ผ้ ู
เดียวทําให้ มนุษย์ทีมายังโลกนีรู้แจ้ งเห็นธรรม (ยอห์น : ) อย่างไรก็ดี ไม่มีทางทีอย่าง
อืนจะเอาชนะการทุม่ เทอย่างหนัก ยิงเมือมีการสวดภาวนา โดยเฉพาะการสวดภาวนา
จากใจบริ สุท ธิ ของเด็ ก น้ อ ยไร้ เดี ยงสา ในที สุด พระเจ้ า ผู้ท รงใกล้ ชิ ด ต่อ ผู้เ รี ยกหา
พระองค์ในความจริ งของพระองค์เสมอ (สดุดี : ) ก็ทรงได้ ยินเสียงภาวนาตังใจ
จริ งของวารโฟโลมีเด็กหนุม่ ผู้เปี ยมปั ญญา และประทานสิงทีเขาขอ
ครังหนึงบิดาส่งเขาไปในทุง่ เพือหาลูกม้ า ซึงเด็กน้ อยวารโฟโลมีชอบยิงนักเวลา
ทีเขาได้ ปลีกตัวจากผู้คน ทีนันเองเกิดเหตุการณ์พิเศษกับเขาเหมือนทีเกิดกับซาอูลซึง
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บิดาใช้ ไปตามหาลูกลาทีหลงหายแต่กลับพบปกาศกซามูเอลซึงประกาศข่าวว่าเขาจะ
ได้ เป็ นกษัตริ ย์เหนืออิสราเอล ฝ่ ายวารโฟโลมีเห็นนักพรตชราแปลกหน้ าดูมีสมณศักดิผู้
หนึงในทุ่งหญ้ าใต้ ต้นโอ๊ ก ชายชราผู้เลือมใสศรั ทธาแลละม้ ายทูตสวรรค์ กําลังสวด
ภาวนาต่อพระเจ้ าผู้สถิตทุกแห่งหน และรํ าไห้ เพรี ยกหาพระองค์ในคําภาวนาจากใจ
จริ ง เมือวารโฟโลมีผ้ ถู ่อมตนก้ มกราบชายชราแล้ วก็ใคร่ถอยไปทางอืนด้ วยไม่อยากขัด
การสนทนาระหว่างชายชรากับพระเจ้ า และไปยืนใกล้ เพือรอจังหวะทีพระผู้นนสวด
ั
ภาวนาเสร็ จ เมื อท่ า นสวดภาวนาจบก็ ม องไปยัง เด็ ก ผู้บ ริ สุท ธิ ใช้ ดวงตาทางจิ ต
วิญญาณมองทะลุเข้ าไปในใจเด็ก ท่านแลเห็นภาชนะทีพระเจ้ าทรงเลือกผ่านการ
ทํางานของพระจิตเจ้ าผู้ทรงศักดิสิทธิ จึงเรี ยกวารโฟโลมีให้ เข้ ามาหาและอวยพรเขา
จุมพิตเอ็นดูเหมือนลูกและถามว่า “เด็กน้ อย เจ้ าต้ องการอะไรหรื อ” แม้ เด็กน้ อยถูกส่ง
มาตามหาลูกม้ า ทว่าจิ ตใจทีตามหาพระเจ้ าในตอนนีกลับเต็มไปด้ วยความคิดไม่
น่ายินดีเกียวกับความด้ อยความสามารถของตนในการเรี ยน วารโฟโลมีลืมเรื องตาม
หาม้ าทันใด ด้ วยความไร้ เดียงสาอย่างเด็กก็เล่าเรื องทุกข์ใจให้ ทา่ นผู้เฒ่าฟั ง
วารโฟโลมีเล่าทังนําตาว่า “ผมไปเรี ยนหนังสือ หวังทีสุดจะเรี ยนรู้ การอ่านพระ
วาจาพระเจ้ า แต่ไม่ว่าพยายามอย่างไรก็ทําไม่ได้ ผมไม่เข้ าใจบทเรี ยน ผมเศร้ ามาก
โปรดภาวนาพระเจ้ าเพือผมด้ วยเถิดคุณพ่อผู้ศกั ดิสิทธิ โปรดวิงวอนพระเจ้ าให้ ทรงเปิ ด
ความสามารถการเรี ยนอ่านหนังสือแก่ผม ผมเชือว่าพระองค์ตอบรับคําภาวนาท่าน”
ผู้เฒ่าประทับใจเด็กน้ อยยิงจากคําพูดน่าฟั ง ท่านเห็นความตังใจจริ งและชืนชม
จิตใจดีงามของเด็กซึงสะท้ อนผ่านใบหน้ าถ่อมตนยิง ท่านยกมือขึนแหงนหน้ ามองฟ้า
และหายใจเข้ าคิดถึงพระเจ้ าจากเบืองลึกหัวใจ และเริ มสวดภาวนาขอให้ เบืองบน
ประทานการรู้ แจ้ งแก่เด็ก ... โอ้ คําภาวนาพ่อเฒ่าผู้ลึกลับใต้ ท้องฟ้าเปิ ดใต้ ร่มเงาต้ น
โอ๊ ก ช่ า งร้ อนแรงยิ งดังเปลวไฟ เมื อแรงผลักดัน แห่งความหวัง ผสานกับ คําภาวนา
บริ สทุ ธิของวารโฟโลมีผ้ ปู ระเสริ ฐตามประสาเด็กไร้ เดียงสา การรวมพลังน่าเกรงขาม
ของผู้เฒ่าผมหงอกและเด็กน้ อยช่างเปี ยมพลังนัก คําภาวนาร่วมกันของทังสองเหมือน
ดังควันกํายานทีลอยสูท่ ้ องฟ้าไปถึงบัลลังก์พระเจ้ าในสวรรค์ชนสู
ั งสุด ... ท่านผู้เฒ่าลง
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ท้ ายคําภาวนาทรงพลังด้ วยคําศักดิสิทธิว่า อาเมน จากนันก็หยิบกล่องไม้ เล็กๆ จากใต้
แขน ท่านเปิ ดออกดูและใช้ สามนิวหยิบชินขนมปั งศักดิสิทธิมาเสกเพืออํานวยพรแก่
วารโฟโลมี พูดว่า “ลูกจงรับสิงนีไปกิน ข้ าให้ เจ้ าไว้ เป็ นสัญลักษณ์ถึงพระกรุณาพระเจ้ า
และความเข้ า ใจจารึ กพระองค์ จงอย่า มองว่า เป็ นเพีย งขนมปั งศัก ดิสิท ธิ ชิ นเล็กๆ
เพราะความหวานหอมจากการกินยิงใหญ่นกั ”

คงไม่ต้องบอกว่าวารโฟโลมีผ้ บู ริ สทุ ธิ รั บของขวัญจากพระคุณพระเจ้ าอย่าง
ตืนเต้ นยินดีสกั เพียงใด นําตาความยินดีฉายประกายในดวงตาสดใส เขารับประทาน
ก้ อนขนมปั งศักดิสิทธิด้ วยความยําเกรง อาหารลําลึกชินนีช่างหวานหอมนัก เขากล่าว
กับผู้เฒ่าว่า “ในหนังสือสดุดีกล่าวไว้ มิใช่หรื อว่า พระวจนะพระองค์ช่างหวานแก่ลําคอ
ยิงกว่านําผึงในปากข้ าเสียอีก ... จิตใจข้ าเอ๋ย... จงรักพระวาจานันเหลือล้ น” (สดุดี
: , )
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เราสังเกตว่าด้ วยความอยากรู้ อยากเห็นและตังใจจริ ง วารโฟโลมีในวัยเยาว์
ท่องจําถ้ อยคําจากหนังสือสดุดีได้ ขึนใจจากทีบิดามารดาอ่านให้ ฟัง และแน่นอนว่า
ย่อมทบทวนบทเหล่านันในใจเวลาออกไปเดินเล่นคนเดียวตามทุ่งหญ้ าหรื อท้ องป่ าใน
ตําบลบ้ านเกิด ด้ วยเหตุนเองคํ
ี าพูดกวีผ้ แู ต่งบทสดุดีจึงผุดขึนมาในหัว
ท่านผู้เฒ่ากล่าวว่า “ลูกเอ๋ย ถ้ าเจ้ าเชือก็จะแลเห็นมากกว่านี ส่วนเรื องการเรียน
อย่าเสียใจ เจ้ าจะพบว่าแต่นพระเจ้
ี
าจะประทานความเข้ าใจการอ่านหนังสือมากกว่าพี
น้ องและเพือน จนขนาดเจ้ าสอนคนอืนๆ ได้ ”
เด็กหนุ่มได้ ยินดังนันก็ดีใจทีพระเจ้ าทรงพาเขามาพบกับผู้เฒ่าศักดิสิทธิเช่นนี
วารโฟโลมีเฝ้าฟั งคําสอนสังของชายผู้นีอย่างชืนมืน เมล็ดพันธุ์ตกในดินสมบูรณ์ฉนั ใด
วาจาทีเป็ นพระพรของชายชราก็เข้ าไปสูจ่ ิตใจดีงามของเขาฉันนัน
เมือชายชราสังสอนเด็กน้ อยเรื องความรอดทางวิญญาณแล้ ว ผู้เฒ่าก็เตรี ยม
เดินทางต่อ ทว่าเด็กน้ อยเชาวน์ดีกลับไม่อยากจากครู ศกั ดิสิทธิ จึงคุกเข่าลงแทบเท้ า
อ้ อนวอนทังนําตาขอให้ ผ้ เู ฒ่ากลับบ้ านกับเขา วารโฟโลมีกล่าวว่า “พ่อแม่ผมต้ องชืน
ชอบคุณพ่อเป็ นแน่ โปรดอย่าทําให้ พวกเขาต้ องพลาดพระพรศักดิสิทธิของท่านเลย”
ฟั งเถิ ด คําพูดเด็กคนดีนีช่างใสซือ เราสัมผัสจิ ตใจเปี ยมความรั กของเด็กผู้
บริ สทุ ธิ บิดามารดาจะสุขเพียงใดทีมีลกู ทีรับพระพรพระเจ้ า เด็กอย่างนีถือเป็ นพระพร
พระเจ้ าแท้ จริ ง ไม่เพียงมีพระพรพระเจ้ าในตัวเท่านัน แต่ยงั เก็บรวบรวมพระพรจากทุก
ที พูดอีกนัยหนึงว่า เพือนําพระพรกลับมาเพิมพูนแก่บ้านบิดามารดาอีกด้ วย
ผู้เฒ่าเดินตามเด็กทีชอบต้ อนรับแขกไปทีบ้ านพร้ อมรอยยิม และได้ การต้ อนรับ
สมเกียรติจากบิดามารดาวารโฟโลมี สําหรับคนมีคุณธรรมเช่นท่านทังสอง ชายชรา
นักบวชถือเป็ นแขกน่าต้ อนรับยิง ซึงคีริลล์และมาเรี ยชอบต้ อนรับและให้ ทีพักพิงแก่
นักบวชทีบ้ าน เมือรับศีลรับพรจากท่านผู้เฒ่าแล้ ว ก็ชวนท่านกินอาหาร แต่แขกไม่เร่ง
รี บไปนังทีโต๊ ะอาหาร “ก่อนอืนต้ องกินอาหารทางวิญญาณก่อน” ท่านกล่าวแล้ วเดินไป
ยังห้ องสวดภาวนา ซึงเป็ นห้ องทีคหบดีผ้ ูลากมากดีทุกคนสมัยนันจะต้ องมีทุกบ้ าน
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ท่านชวนวารโฟโลมีไปทีนันด้ วย เมืออวยพรเริ มต้ นบทประจําชัวโมงทีสาม6แล้ วก็ให้
วารโฟโลมีอา่ นบทสดุดี...
เด็กน้ อยแปลกใจยิง ปฏิเสธว่าอ่านไม่เป็ น ท่านผู้เฒ่าก็ยงั ยืนหนังสือวางบนมือ
ให้ เด็กอ่าน บอกจริ งจังว่าให้ อ่านพระวาจาพระเจ้ าโดยไม่คลางแคลงใจ และเกิดอะไร
ขึน เด็กรับพรจากท่านผู้เฒ่าและตังใจทําเครื องหมายกางเขนทีตัว เริ มอ่านบทสดุดี
บรรจงฉะฉาน... ทังตัวเขา พ่อแม่ รวมทังพีน้ องต่างประหลาดใจว่าเขาอ่านไพเราะ
เช่นนี ทังทีก่อนหน้ านีเขาอ่อนหัดในการเรี ยนเหลือเกิน และเข้ าใจอะไรต่อมิอะไรน้ อย
มาก... ต่อมาภายหลัง ท่านนักบุญก็เล่าให้ ฟังเองว่าเป็ นดังทีท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐ
กล่าว นันคือเป็ นไปตามวาจาปกาศกว่า “และพระเจ้ าตรัสว่า ดูเถิด เราเอาถ้ อยคําเรา
ใส่ปากเจ้ า” (เยเรมีย์ : )
หลังจากแขกศักดิสิทธิร่ วมกินอาหารทีเจ้ าบ้ านเลียง และอวยพรเจ้ าบ้ านใจดี
แล้ วก็อยากออกเดินทาง แต่เจ้ าบ้ านผู้มีจิตศรัทธาไม่อยากให้ ทา่ นไปเร็ วเกินไป เพราะ
อยากสนทนากับท่านผู้เฒ่าผู้มีประสบการณ์ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณมากกว่านี ด้ วยเห็น
ว่าท่านมีพรสวรรค์มองเห็นอนาคต พวกเขาเล่าให้ ท่านผู้เฒ่าฟั งว่าตอนลูกชายอยู่ใน
ครรภ์มารดาเคยร้ องเสียงดังออกมาสามครังในโบสถ์ จึงอยากรู้ วา่ ท่านคิดเห็นอย่างไร
ซึงความไม่ธรรมดานันทําให้ พวกเขาครุ่นคิดเป็ นเวลาเนินนานมากแล้ ว
ท่านผู้เฒ่าฟั งแล้ วกล่าวว่า “โอ ท่านสามีภรรยาผู้ประเสริ ฐ พระเจ้ าทรงโปรด
ปรานท่านยิงนักด้ วยประทานพระเมตตาอันสูงส่งแก่ท่านแล้ วคือบุตรเช่นนี ท่านจะ
เกรงกลัวเรื องไม่น่ากลัวไปไย น่าดีใจด้ วยซําทีพระเจ้ าประทานบุตรนีแก่ท่าน พระองค์
ทรงเลื อ กบุต รท่ า นก่ อ นเขาเกิ ด เสี ย อี ก ข้ า จะบอกความจริ ง ว่า นี คื อ สัญ ลัก ษณ์ ที
ประทานให้ ท่าน นับจากนีไป เด็กคนนีจะเข้ าใจปั ญญาความรู้ ในหนังสือและอ่านพระ
คัมภีร์ศกั ดิสิทธิคล่องแคล่ว รู้ไว้ เถิดว่าบุตรท่านจะเป็ นผู้ยิงใหญ่ตอ่ เบืองพระพักตร์ พระ
เจ้ าและผู้คน เนืองด้ วยชีวิตดีทีเป็ นแบบอย่างของเขา”
6
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ชายผู้เฒ่าลุกขึนเพือออกเดินทาง เมือเดินมาทีธรณีประตู ท่านหันมาหาบิดา
มารดาของวารโฟโลมีอีกครัง และเปล่งวาจาปริ ศนาในจิตวิญญาณปกาศกว่า “เด็กผู้นี
ในภาคหน้ าจะเป็ นเจ้ าสํานัก สงฆ์ แห่งพระตรี เอกภาพอัน ศักด์ สิท ธิ เขาจะนําผู้คน
จํานวนมากไปสูค่ วามเข้ าใจพระบัญชาพระเจ้ า”
เจ้ าบ้ านผู้ต้อนรับขับสู้แขกจึงส่งชายชรานักเดินทางไปถึงรัวบ้ าน แต่เมือถึงตรง
นันชายคนนันพลันหายตัวไป จนคีริลล์และมาเรี ยคิดว่าเป็ นได้ หรื อไม่ทเป็
ี นทูตสวรรค์ที
พระเจ้ าทรงส่งมาหา เพือประทานปั ญญาแก่บตุ ร
ทังสองเก็บถ้ อยคําลําลึกไว้ ในหัวใจศรั ทธา แล้ วก็ เป็ นจริ งดังนันคือ เกิ ดการ
เปลียนแปลงมหัศจรรย์แก่เด็กหนุ่ม ไม่ว่าเปิ ดอ่านหนังสือเล่มไหนก็ตาม เขาจะอ่าน
ออกทันทีโดยไม่ติดขัดและเข้ าใจความหมายของสิงทีอ่านด้ วย เช่นนันเองทีพระพร
พระเจ้ าซึงประทานแก่เขาอย่างไม่คาดฝั นได้ เปลียนแปลงตัวเด็กหนุ่มวารโฟโลมีและ
ทําให้ ปัญญาแตกฉาน ไม่จําเป็ นต้ องพูดว่าหลังจากเหตุการณ์ ดงั กล่าว วารโฟโลมี
ก้ าวหน้ าในการเรี ยนเหนือกว่าพีน้ องและเพือนสหายอืนในโรงเรี ยนมากมายเพียงใด
ไม่ใช่เรื องแปลกในสมัยนีทีจะพบเด็กเคร่ งศาสนา ตังใจสวดภาวนาเร่ าร้ อน
เสมอทังนําตา รักงานรับใช้ พระเจ้ า ตังใจแรงกล้ าจะเดินตามรอยบิดาผู้ศกั ดิสิทธิใน
อดีต เด็กเหล่านีเติบโตในครอบครัวคนเคร่ งศาสนาทีเลียงดูลกู ให้ ยําเกรงพระเจ้ า ให้
อ่านประวัตินกั บุญ และอยู่ภายใต้ ร่มเงาพระวิหารแห่งพระเจ้ า แต่สมัยอาณาจักรรุ ส
การเลียงดูเด็กเป็ นไปโดยอยู่ในจิตวิญญาณโบสถ์เคร่ งครัด และความรู้ สกึ นีเอง เด็กๆ
ทีสะอาดบริ สทุ ธิมุง่ มันไม่นําความทุกข์ตรมหม่นหมองเข้ าสูจ่ ิตใจอ่อนเยาว์ของเขา แต่
กระตุ้นสันติสขุ ความแจ่มใส และความสงบ เด็กได้ รับพละกําลังทางจิตวิญญาณและ
ความเข้ มแข็ง โดยจิตใจก่อเกิดรู ปแบบทีสว่างชัดของชีวิตศักดิสิทธิ (อุดมคติ) ชีวิต
แห่งพระวรสารพระคริ สต์ ซึงเป็ นรู ปแบบชีวิตทีผูกพันยิงกับหัวใจอ่อนเยาว์และเป็ นที
ศักดิสิทธิแห่งพันธสัญญาทีเขาจะรักษาตราบชัวชีวิต ซึงเป็ นความรู้สกึ อบอุน่ ทีเขาหวน
ไปหาแม้ เมืออยูใ่ นยามแก่เฒ่า ยิงความมุง่ มันบริ สทุ ธิแบบนีมีมากเท่าไรในวัยเด็ก ก็จะ
ยิงเป็ นแสงสว่างแก่ความมืดมนของชีวิตในห้ วงเหวแห่งแผ่นดินนี เขาจะแบ่งเบาผู้ออ่ น
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ล้ า จากความยากลํา บากในชี วิต ด้ วยการร่ วมทุก ข์ ให้ กํ าลัง ใจ กระตุ้น และปลอบ
ประโลมการเดินทางทีเต็มไปด้ วยความยากลําบากสูป่ ิ ตภุ มู ิแห่งสรวงสวรรค์
เช่ น เดี ย วกับ วารโฟโลมี ซึ งแต่ อ้ อ นแต่ อ อกถูก สังสอนด้ ว ยแบบอย่ า งและ
บทเรี ยนคุณธรรม เขารักการสวดภาวนาและพร้ อมต่อวีรกรรมทีพอพระทัยพระเจ้ า ใจ
เรี ยบง่ายดีงามของเด็กเป็ นประตูเปิ ดกว้ างสูพ่ ระกรุ ณาพระเจ้ า ด้ วยเหตุนีพระเจ้ าตรัส
ถึงเด็กว่า “อาณาจักรสวรรค์ย่อมเป็ นของคนเช่นเด็กเหล่านัน” (มัทธิ ว : ) พระ
กรุ ณาพระเจ้ าส่งมาแก่ใจไร้ เดียงสาของวารโฟโลมีแต่แรก ปกครองใจเขา วารโฟโลมี
รั กการรั บใช้ พระเจ้ าในโบสถ์ ด้วยวิญญาณ ไม่เคยพลาดพิธีศาสนาแม้ แต่ครังเดียว
บรรพบุรุษเราไม่ร้ ู จักและไม่เคยรักการอ่านหนังสือใดทีมีเนือหาทางโลก สมัยนันจะ
อ่านกันแต่ชีวประวัตินกั บุญ คําสอนนักบุญ ปาเลยาห์7 สุภาษิ ต เรื องเล่าตํานานปิ ตภุ มู ิ
แน่นอนว่าบ้ านคหบดีคณ
ุ ธรรมเช่นท่านคีริลล์ไม่ขาดหนังสือหลักๆ นี วารโฟโลมีก็อา่ น
มันครังแล้ วครังเล่า ใครจะรู้ เป็ นได้ วา่ หนังสือคัดลอกลายมือสมัยศตวรรษ - ซึง
หลงเหลือในห้ องสมุดอารามสงฆ์ชนสู
ั งโดยตกทอดมาแต่สมัยผู้ประพันธ์ อาจส่งต่อมา
ยังถินทุรกันดารเหมือนทรัพย์สมบัติมีคา่ เดียวนอกเหนือไปจากบิดามารดาเขา เมือรับ
บทเรี ยนปั ญญาทางจิตวิญญาณจากหนังสือเหล่านี เขาก็พยายามนําสิงมีประโยชน์ไป
ใช้ ในชีวิต ท่านฟิ ลาเรี ยตกล่าวว่า “...ไม่ใช่อย่างนักวิชาการในหลายยุคสมัย ทีคําสอน
ต่างๆ งอกงามแต่คําพูด ทว่าการกระทําไม่เกิดผล” วารโฟโลมีเข้ าใจทันทีว่าแม้ แต่วยั
เด็ก แรงปรารถนาทางโลกีย์ทีเริ มแสดงพลังรุ นแรงออกมานันหยุดยังลําบาก ใครก็
ตามทีปล่อยตนให้ ตกเป็ นเบียล่างครั งหนึงในวัยเยาว์และยอมผูกมัดตนเองกับแรง
ตัณหาแล้ ว ก็ยากจะก้ าวข้ ามเอาชนะกิเลสในภายหลัง เด็กหนุม่ เปี ยมปั ญญาจึงทําทุก
วิถีทางเพือป้องกันตนจากการรุกรานของมัน กีดกันทุกวิถีทางทีกิเลสมักใช้ เป็ นช่องว่าง
เพือเข้ าสู่จิตใจมนุษย์ ด้ วยเหตุนี วารโฟโลมีจึงเลิกเล่นของเล่นเด็กๆ เลิกเรื องตลก
7
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ล้ อเลียน เลิกเรื องขําขัน การพูดไม่มีสาระ โดยจําได้ ว่าธรรมเนียมดีงามเสือมด้ วยการ
สนทนาตําช้ า ( โคริ นธ์ : ) การคบคนชัวจะทําให้ นิสยั ดีเสียไป (สดุดี : )
หลังจากนัน เมือตระหนักว่าการครองตนให้ บริ สทุ ธิทุกทางเป็ นวิธีดีทีสุดในการครอง
ตนให้ ปราศจากกิเลส ส่วนจิตวิญญาณทีอิสระจากกิเลสตัณหาและความคิดมลทินจะ
ช่วยให้ เรารับพระกรุณาพระเจ้ าเสมอ เด็กหนุม่ บริ สทุ ธิจึงตังปณิธานเคร่งครัดจะถืออด
ทุกวันพุธวันศุกร์ โดยไม่รับประทานอะไรเลย ส่วนวันอืนๆ จะรับประทานเพียงขนมปั ง
และนํา ส่วนเครื องดืมอืนไม่ต้องพูดถึง เขาจะไม่นกึ ถึงสักนิดแม้ แต่ไวน์จนตลอดชีวิต
มารดาผู้ห่วงใยพยายามให้ เขาลดความเข้ มงวดการถือศีลอด นางกล่าวว่า
“ลูกแม่ อย่าทําตนเป็ นทุกข์เหนือยเกินควรเลยเพือเจ้ าจะไม่ล้มป่ วยจากการหมดแรง
ไม่เช่นนันเจ้ าจะทําให้ เราทุกข์ไปด้ วย เจ้ ายังเด็ก ร่ างกายต้ องเติบโต ดูเถิด ไม่มีใครวัย
เจ้ าถือศีลอดแบบนีเลย ไม่ว่าจะพีน้ องหรื อเพือนก็ไม่มีใครถือศีลอดเหมือนเจ้ า เด็กอืน
กินกันวันละเจ็ดมือด้ วยซํา ส่วนลูกแม่กลับกินวันละมือแล้ วยังกินเพียงวันเว้ นวัน เลิก
ทําแบบนีเถอะ เจ้ าทําไม่ได้ หรอก ทุกสิงทุกอย่างจะดีได้ ต้องอยู่ในขอบเขตและเวลา
เหมาะสมเท่านัน จงร่วมรับประทานอาหารอย่างน้ อยก็พร้ อมพ่อแม่เถอะ”
ทว่าเด็กหนุ่มผู้มีปัญญาตอบคําแนะนําของแม่ผ้ รู ักเอ็นดูสนๆ
ั ว่า “คุณแม่อย่า
กดดันลูกเลย ลูกไม่อยากฝื นใจแม่ แต่โปรดอย่าทําให้ ลกู ต้ องพ้ นจากการถืออด ซึงเป็ น
สิงรักยิงแก่จิตใจลูกเลย ทําไมถึงแนะนําสิงไม่เป็ นประโยชน์แก่ลกู ชายเล่า แม่เคยบอก
ว่า แม้ แต่ตอนลูกอยูใ่ นเปลแบเบาะยังงดรับอาหารทุกวันพุธวันศุกร์ แล้ วทําไมจะไม่ทํา
ให้ เป็ นทีพอพระทัยแด่พระเจ้ าเพือพระองค์จะนําลูกให้ รอดจากบาปเล่า”
“เจ้ าอายุยงั ไม่ถึงสิบสองด้ วยซํา” แม่ค้าน “แต่กลับพูดเรื องบาปตัวเอง เราเห็น
หมายสําคัญของพระกรุ ณาคุณพระเจ้ าบนตัวลูก แล้ วเจ้ าก็เลือกส่วนประเสริ ฐแท้ ทีไม่
มีใครพรากจากเจ้ าได้ เจ้ าจะมีบาปอะไรได้ เล่า”
“พอเถอะคุณแม่” ลูกกล่าวแก่แม่ด้วยความเคารพอันเจ็บปวด “แม่พดู อะไรกัน
แม่หลงติดในความรักตามธรรมชาติของแม่ทีมีตอ่ ลูก ฟั งเถิด พระคัมภีร์กล่าวว่า ไม่มี
ใครบริ สทุ ธิประเสริ ฐต่อหน้ าพระเจ้ านับแต่วนั แรกทีมีชีวิตบนโลก (โยบ : - ) ไม่มี
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ใครทีไม่มีบาปเลย นอกจากพระเจ้ าเพียงพระองค์เดียว คนของพระเจ้ าอย่างดาวิดก็
กล่าวถึงเรื องความไม่สมบูรณ์ของเราว่า “...นันก็ได้ บงั เกิดมาในความผิดบาปแต่ใน
ครรภ์มารดาข้ าเสียแล้ ว” (สดุดี : ) นีเองจึงไม่มีใครเลยทีพึงยกตนว่าดีได้ แน่นอนว่า
อาหารและเครื องดืมไม่ได้ ทําให้ เราสูงส่งขึนต่อหน้ าพระเจ้ า!” ( โคริ นธ์ : )
มารดาตกตะลึงคําพูดเฉลียวฉลาดของบุตร เพือไม่อยากขัดขวางเจตนารมณ์ดี
ของเขาเพือพระเจ้ า นางจึงพูดราบเรี ยบแก่บตุ รชายว่า “ถ้ าคิดอย่างนัน ก็ทําอย่างทีเจ้ า
อยากเถิด พระเจ้ าจะอยูก่ บั เจ้ า แม่ไม่อยากกดดันเจ้ าอีกในการทําดีนะ ลูกแม่!”
หลังจากนัน เด็กน้ อยไม่เคยยอมให้ ตวั เองเห็นขนมหวานหรื อเครื องดืมอืนใดอีก
ต่อไป โดยเลือกเดินตามคําสังสอนของท่านวาสิลีผ้ ยู ิงใหญ่ทีว่า “ถ้ าเจ้ าอยากเข้ าสู่
สรวงสวรรค์ จงรู้จกั ควบคุมท้ องเจ้ าและหลีกหนีการสําราญมึนเมา” ดังนี วารโฟโลมีจึง
คุมร่ างกายวัยเยาว์ของตนด้ วยการถืออดและควบคุมตนเองเพือรักษาความสะอาด
บริ สุทธิ ของร่ างกายและจิ ตใจ ในขณะเดียวกันก็ ไม่ละเลยความประสงค์ ของบิด า
มารดาตน ยังคงเป็ นบุตรอ่อนน้ อมเชือฟั งบุพการี เช่นเดิม วารโฟโลมีเป็ นความสงบสุข
ทีปลอบประโลมใจพวกเขาแท้ จริ ง
ท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐกล่าวว่า “เริ มแลเห็นความเป็ นนักบวชในตัวเขาก่อนที
เขาจะเป็ นเสียอีก” ความประพฤติของท่านเต็มไปด้ วยความถ่อมตน เปี ยมปั ญญา ไม่
เคยมีใครเห็นท่านหัวเราะ ถ้ าบางทีเห็นเหมือนท่านมีรอยยิมมุมปากสงบเสงียม นันก็
เป็ นรอยยิมสํารวม แต่บ่อยครังทีใบหน้ าท่านจะครุ่ นคิดจริ งจัง ในดวงตาท่านมักเห็น
นําตา ซึงเป็ นเครื องหมายแสดงความอิมเอิบใจ ปากท่านไม่เคยละทิงจากสดุดีพระ
เจ้ าของดาวิดทีพระเจ้ าทรงดลใจ ด้ วยท่านเป็ นคนเงียบพูดน้ อย ถ่อมตนเจียมตัวยิง
ท่านอ่อนหวานสุภาพต่อทุกคนรอบข้ าง ไม่เคยโกรธ น้ อมรับสิงไม่นา่ ยินดีเป็ นทีสุดจาก
คนรอบข้ างได้ ด้วยความรัก ท่านเองใส่เสือผ้ าเก่าโทรม แต่ถ้าเจอคนยากจน ท่านก็
ยินยอมยกเสือให้
ลักษณะยําเกรงพระเจ้ าของวารโฟโลมีในวัยเยาว์ครอบครองเขาอย่างเป็ น
ธรรมชาติ ซึงเป็ นการค้ นหาวิเวกทีเขาพึงถ่ายความรู้ สกึ ในหัวใจทีไม่มีอคติออกมาใน
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คําภาวนาทังนําตาต่อเบืองพระพักตร์ พระเจ้ าตามลําพัง และการอุทิศตนสมบูรณ์ แก่
พระประสงค์พระเจ้ าในการค้ นหาสิงยึดเหนียวใจสําหรับการก้ าวเดินชีวิตต่อไป ท่าน
เองก็ทําเช่นนัน ท่านชอบสวดภาวนาตอนกลางคืน บางครังก็ภาวนาโดยไม่หลับไม่
นอน พยายามเต็มทีจะปลีกตนเองจากคนอืนในบ้ าน ช่างเป็ นการเชือใจใสซือของเด็ก
และความรักแรงกล้ าต่อพระเจ้ ามากมายอะไรอย่างนี หากจะว่าไปแล้ ว การภาวนา
บริ สุทธิ ของท่านช่างดืมดําไปด้ วยความเรี ยบง่ายเปี ยมปั ญญา “พระเจ้ าข้ า” ท่าน
เพรี ยกหาพระเจ้ าในความอิมเอิบใจ “ถ้ าสิงทีบิดามารดาเห็นในตัวข้ าเป็ นสิงถูกต้ อง
แล้ ว ถ้ าก่อนข้ ากําเนิดมาในโลก พระองค์ทรงประสงค์สําแดงหมายสําคัญของพระ
กรุ ณาพระองค์อนั น่าอัศจรรย์ในตัวข้ าผู้ต้อยตํา ก็ขอให้ พระประสงค์พระองค์เป็ นไป
ตามนําพระทัยด้ วยเทอญ ขอทรงพระเมตตาแก่ข้าเถิดพระเจ้ าข้ า โปรดประทานให้ ข้า
รักพระองค์สดุ ดวงจิตสุดหัวใจและสุดแรงกําลังของข้ าแต่วยั เยาว์ เพือรักพระองค์เพียง
ผู้เดียว เพราะชีวิตข้ าผูกเข้ ากับพระองค์แต่ในครรภ์มารดาแล้ ว ตังแต่ในเปล ตังแต่ข้า
ยังดืมนํานมจากอกมารดา พระเจ้ าของข้ ามีแต่พระองค์เท่านัน อย่างทีพระกรุ ณาคุณ
พระองค์เข้ ามายังชีวิตข้ าแต่ครังทีข้ ายังอยูใ่ นครรภ์มารดาอย่างใด ก็ขอพระองค์ทรงไม่
ทอดทิงข้ าในบัดนี โอ พระเจ้ า เมือถึงเวลานัน บิดามารดาก็จะละทิงข้ าไป แต่พระองค์
จะทรงรับข้ าไว้ เป็ นบุตรพระองค์ และนับข้ าอยู่ในกลุม่ ผู้ถกู เลือกของพระองค์ ข้ าผู้ตํา
ต้ อยถูกนํามาถวายพระองค์ตงแต่
ั ยงั แบเบาะ ขอโปรดช่วยข้ าให้ รอดจากมลทินทังปวง
ความเสือมทรามทังกายและใจ โปรดช่วยสร้ างข้ าให้ เป็ นสถานศักดิสิทธิแห่งความยํา
เกรงพระองค์พระเจ้ าข้ า โปรดทรงให้ หวั ใจข้ ามุ่งหาพระองค์แต่ผ้ เู ดียว อย่าทรงให้ ข้า
หลงไปตามความหวานหอมของกิเลสแห่งโลกนี อย่าให้ ข้าหลงไปตามความสวยงาม
ของชีวิตโลกีย์ ขอให้ ดวงจิตข้ าติดยึดพระองค์เพียงผู้เดียว และให้ กําบังพระองค์น้อม
รับปกป้องข้ าด้ วย... โปรดอย่าปล่อยให้ ข้าหลงดีใจไปตามความยินดีในโลกนีแม้ สกั
ครัง แต่โปรดเติมเต็มตัวข้ าด้ วยความยินดีในพระจิตเจ้ าผู้ทรงศักดิสิทธิและความหวาน
ชืนทีไม่อาจเอ่ยพรรณนาของพระเจ้ า ให้ พระจิตเจ้ าพระองค์ชีนําทางทีถูกต้ องแก่ข้าใน
โลกด้ วยเทอญ”
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ผู้เ ห็ น ปณิ ธ านดี เ ลิ ศ ของวารโฟโลมี ก็ อ ดชื นชมไม่ ไ ด้ อดพูด กับ ตัว เองโดย
ประหลาดใจไม่ได้ ว่าเด็กคนนีต้ องมีอะไรแน่ คนทีพระเจ้ าเลือกสรรให้ รับพระกรุ ณา
พระองค์แต่วยั เด็กอ่อน
แล้ วเด็กน้ อยก็โตเป็ นหนุม่ เมือผ่านไปหลายปี ก็ยิงโตขึนในศีลธรรมความดี ยิง
ก่อเกิ ดแรงปรารถนาในตัวทีจะทําวีรกรรมแห่งนักบวช ยิงวันเวลาผ่านไปเท่าไรแรง
ปรารถนาก็ทวีขนเท่
ึ านัน กระทังในทีสุดก็เปลียนเป็ นแรงกระหายร้ อนแรงดังในดวงจิต
ของเหล่าผู้กล้ าผู้มีชยั ในพระเจ้ า หรื อทีเหล่าผู้ประกาศพระวาจาพระเจ้ ามักโหยหาและ
กล่าวกันว่า “ใจข้ าโหยกระหายพระเจ้ าผู้เข้ มแข็ง ผู้ทรงชีพ เวลาทีข้ าปรากฏต่อหน้ า
พระพักตร์ พระเจ้ า” (สดุดี : )
แต่ไม่ใช่ทีเขตเมืองรัสโตฟ ไม่ใช่แว่นแคว้ นอาณาจักรรัสโตฟ ซึงสมัยนันหมด
ความสําคัญในประวัติศาสตร์ แล้ ว ทีพันธสัญญาแห่งฝั นของวารโฟโลมีจะกําเนิดขึน
จริ ง ทีนัน—ดังบทขับขานของโบสถ์ —เชือไฟความปรารถนาในพระเจ้ าเพียงเริ มจุด
เทียนยิงใหญ่เท่านัน แต่ยงั ไม่ใช่ทีซึงเปลวไฟร้ อนแรงถูกกําหนดให้ ลกุ โชน วารโฟโลมี
ถูกกําหนดด้ วยพระอัจฉริ ยภาพพระเจ้ าให้ เฉิดฉายในถินทุรกันดารอึมครึ มและในป่ า
หลับใหลของเมืองราโดเนชเท่านัน เพือฉายแสงแห่งชีวิตบริ สทุ ธิ ของท่านเองและคํา
สอนแห่งพระกรุณาคุณพระเจ้ าจากทีนันไปสูเ่ มืองเพิงกําเนิดใหม่ทีไม่เคยมีใครรู้ จกั มา
ก่อนอย่างมอสโคว์ ซึงเตรี ยมพร้ อมเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของดินแดนรุ ส และพร้ อม
กับมอสโคว์นนเอง
ั จะฉายแสงจรัสไปสูพ่ ระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งรัสเซียทังมวล
เรามาดูกนั ว่าคราวนีแสงแห่งพระกรุ ณาพระเจ้ าย้ ายจากแว่นแคว้ นของรัสโตฟ
ใหญ่ ไปสู่เขตราโดเนชทีไม่มีใครรู้ จัก โดยเคลือนไปด้ วยพระหัตถ์ ทีมองไม่เห็นแห่ง
อัจฉริ ยภาพพระเจ้ า ซึงนําทางไปตามวิถีทางธรรมดาของวิสยั มนุษย์ปถุ ชุ นได้ อย่างไร

บทที
เด็กหนุ่มผู้นอบน้ อมเจียมตน
ช่วงเวลาลําบากของแผ่นดินรัสเซีย การตังมอสโคว์ โคเชวาผู้ทําตามใจตัวทีรัสโตฟ
การย้ ายถินฐานของคีริลล์ไปเมืองราโดเนช การรู้แจ้ งของดวงจิตเด็กหนุม่
ปั ญญาของบิดามารดาและการเชือฟั งของบุตร
คหบดี-พระชันสูงและมรณกรรมของพวกเขา การตัดสินใจแน่วแน่อนั ศักดิสิทธิ
(1330 - 1340)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูท้ ีเท้าน้อยๆ เดิ นตามพระคริ สต์แต่เล็ก
อิค. มิเนอี
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ทีรักพระเจ้าสุดจิ ตสุดใจและความคิ ดตน
แต่วยั เยาว์
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูพ้ ลิ กฟื นความรักแด่พระผูท้ รงสร้างของ
เจ้าจากแผ่นดิ นนีสู่แผ่นดิ นสวรรค์ จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ทีเจ้า
ตังใจรับฟังเพือรับปัญญาแห่งพระคริ สต์
อคาฟี สต์ อิค.

หัวข้ อนีมีเรื องพึงกล่าวถึงเช่นสถานะแผ่นดินรัสเซียในช่วงเวลานัน เพือเราจะทราบว่า
บิดามารดาวารโฟโลมีเคยอาศัยอยูอ่ ย่างไร และท่านโตมาในสภาวะแวดล้ อมใด ให้ เรา
ลองเปิ ดหน้ าประวัติศาสตร์ อนั ไม่พึงประสงค์ของบ้ านเมืองเราสักสีห้ านาที เพือเห็น
ชัดเจนว่าพระเจ้ าส่งบุรุษยิงใหญ่เพียงใดมายังปิ ตุภมู ิเรา ซึงทนทุกข์ทรมานมากมาย
ภายใต้ ใบหน้ าสงบเสงียมของผู้ถกู เลือกโดยพระเจ้ า ผู้ท่องถินทุรกันดารแห่งราโดเนช
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ในช่วงเวลายากลําบากยิง บนภาพมืดมิดของเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ บ้านเมือง มี
ภาพเจิดจ้ าต่อหน้ าเราของท่านวารโฟโลมีทีสะท้ อนความงามจากเบืองบนออกมา
บ้ านเมืองตอนนันยากลําบากจริ งแท้ การกดขีของพวกมองโกลตาตาร์ 8ทับบ่า
ชาวรัสเซียดังแอกหนักยิง ไม่มีใครกล้ าคิดโค่นเอาแอกความเกลียดชังหนักหนานีออก
จากบ่า เหล่าเจ้ าเมืองพากันไปทีวังทองข่านมองโกล บ้ างเพือคารวะข่านมองโกลและ
นําบรรณาการไปถวาย บ้ างเพือทะเลาะกันเองและเอาเรื องไปฎีการะหว่างกันต่อหน้ า
ข่าน แล้ วเลือดบริ สทุ ธิของเหล่าเจ้ าเมืองทีคอยปกป้องบ้ านเมืองก็หลังชโลมแผ่นดินใน
วัง ทองข่านมองโกลอันเกิ ดจากการแก่ง แย่ง ชิ งดี อิ จ ฉาเกลียดชังในหมู่พี น้ องเพือ
เอาชนะบัลลังก์ กัน คารามซินนักเขียนประวัติศาสตร์ รัสเซียตังข้ อสังเกตถูกต้ องว่า
“สุภาษิ ตเก่าแก่ว่ากันว่า เกิดมาใกล้ ซาร์ ก็เหมือนเกิดมาใกล้ ความตาย เวลานันปิ ตภุ มู ิ
เราต้ องทนแบกโซ่ตรวนของมองโกล เหล่าเจ้ าเมืองพากันไปวังทองข่านเหมือนไปศาล
ฎีกาชะตาชีวิต คนกลับมาพร้ อมชีวิตรอดด้ วยความเอ็นดูจากข่านก็โชคดีไป หรื ออย่าง
น้ อยกลับมาพร้ อมหัวอยู่ครบบนบ่าก็ ถือว่าดีแล้ ว” บ่อยครั งทีพวกเขาอุทิศชีวิตเพือ
ปกป้องความเชือออร์ โธด็อกซ์และเพือแผ่นดินรุ สศักดิสิทธิ ด้ วยเหตุนี เมือเดินทางไป
ยังวังทองข่าน พวกเขามักเขียนพินยั กรรมล่วงหน้ าและบอกลาครอบครัวตนเองตลอด
กาล ประชาชนต้ องตกทุกข์ได้ ยากจากการรังแกของเหล่าบริ วารและขุนนางมองโกลที
หยาบคายหยิงยโสซึงตระเวนไปทัวแว่นแคว้ นรัสเซีย คนเหล่านีไม่เคยปรานีใคร อยาก
ทําอะไรก็ทํา เมืองใหญ่เมืองเล็กถูกเผาวอดวายและปล้ นสะดมทังสิน วัดวาอารามถูก
ทําลายย่อยยับหรื อถูกลบหลู่ ส่วนผู้คนไม่ถกู เข่นฆ่าก็ถกู จับเป็ นเชลย แม้ แต่พอ่ ค้ าหรื อ
คนมองโกลธรรมดาก็ดถู กู เหล่าบรรพบุรุษเราเยียงทาส ในช่วงเวลาโกลาหลและขาด
ความเป็ นหนึงเดียวของพลังเข้ มแข็ง หนําซําบ้ านเมืองยังเต็มไปด้ วยคนไม่ดีทีมักมีอยู่

8

ชาวตาตาร์ คือคนพูดภาษากลุม่ เตอร์ กิกทีแพร่หลายในยุโรปตะวันออกจนถึงไซบีเรีย
เดิมเป็ นชนเผ่าร่อนเร่ในมองโกเลียตะวันออกเฉียงเหนือและพืนทีแถบทะเลสาบไบคาล ตาตาร์
เข้ าร่วมกองทัพเจงกีสข่านช่วงต้ นศตวรรษที และต่อมายกไปโจมตีรัสเซียและฮังการี
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มากในช่วงเวลาแบบนี และกลับเพิมมากเป็ นทวีคูณด้ วยซํา แอกหนักแห่งมองโกล
ตาตาร์ ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า นไปในประวัติ ศ าสตร์ เ ราโดยไร้ ร่ อ งรอย แต่ ยัง คงไว้ ใ นจริ ย ธรรม
ประชาชนทัวไป “เมือลืมความภาคภูมิใจบ้ านเมืองตน” คารามซินกล่าว “เราก็เรี ยนรู้
จะมีเล่ห์เหลียมอย่างทาสตําต้ อย ซึงมาแทนทีพลังบริ สทุ ธิในหมู่คนอ่อนแอ เวลาเรา
หลอกลวงพวกมองโกลตาตาร์ เราก็ยิงหลอกลวงกันเองมากขึน เมือใช้ เงินทองทําตัว
รํ ารวยเพือหลีกหนีจากการถูกข่มเหงของพวกไร้ ศีลธรรม เราก็กลับเห็นแก่ตวั กว่าเดิม
ไม่ยินดียินร้ ายกับการดูถูกผู้อืนหรื อความมียางอาย เราปล่อยตัวไปตามความหน้ า
ด้ านของกบฏต่างชาติ ตังแต่ช่วงเวลาของวาสิลี ยาโรสลาวิช ไปจนถึงยอห์น คาลิตา
(ช่ ว งเวลาไม่น่ายิ นดี ทีสุด ) ปิ ตุภูมิ เ รามีส ภาพเหมือ นป่ าลึก อับ เฉามากกว่าเป็ นรั ฐ
ประเทศ พลังกลายเป็ นสิงทีเรี ยกว่าสิทธิ เราไม่ได้ ปล้ นแต่คนต่างชาตินอกรี ต แต่พวก
เดียวกันยังทํากันเอง ไม่มีความปลอดภัยไม่ว่าทีไหน ทังการเดินทางหรื อทีบ้ าน การ
ปล้ นเป็ นแผลเป็ นของทุกคน”
แน่นอน เป็ นเรื องยากสําหรับแผ่นดินรัสเซียในช่วงเวลาหดหูน่ นั ยากลําบาก
และเป็ นไปไม่ได้ เลยทีจะเอาชนะศัตรู แข็งแกร่ งเช่นนันได้ ด้ วยเจ้ าเมืองรั สเซียต่าง
ทะเลาะเบาะแว้ งกันเอง ความเป็ นหนึงเดียวไม่มี แผ่นดินเราจึงแบ่งเป็ นเหล่าเป็ นพวก
ไปทัวปฐพี ถ้ าไม่คิดถึงการรวมกันเป็ นเอกภาพของแผ่นดินในทีสุดแล้ ว ใครจะรู้ บางที
ดิ น แดนออร์ โ ธด็ อ กซ์ รุ ส อาจสูญ มลายหายไปทัน ที ภายใต้ ก ารครอบงํ า ของศัต รู
เหนือกว่า อย่างทีดินแดนอืนถูกสยบไป เช่น ลิธวั เนีย โปแลนด์ ฮังการี และสวีเดน...
แต่พระเจ้ าไม่ทรงปล่อยให้ เกิดเรื องแบบนีกับเรา คนพวกแรกทีตระหนักก่อน
ใครถึงอันตรายดังกล่าวคือพระสงฆ์ชนผู
ั ้ ใหญ่ ซึงมักกล่าวชีนําเหล่าเจ้ าเมืองเสมอว่า
ความเป็ นหนึงเดียวจําเป็ นต่อความรอดของรัสเซียจากการสูญสลายโดยสินเชิง เท่าที
พวกเขาพึงกระทําได้ พระสงฆ์เหล่านีเป็ นผู้พิทกั ษ์ สนั ติในวังหลวง กระทําทุกวิถีทางทัง
พูดโน้ มน้ าว ทังใช้ อํานาจศาสนาช่วย ปี เตอร์ พระสงฆ์ท่านหนึงผู้หยังรู้ ได้ วางรากฐาน
สําคัญของการรวมศูนย์กลางแผ่นดินรั สเซีย ย้ ายฐานอํานาจจากเมืองวลาดีมีร์บน
แม่นําเคลียสมาไปยังเมืองทีในตอนนันไม่เคยมีใครรู้ จักอย่างมอสโคว์เป็ นการถาวร
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เพืออยู่ใต้ การปกครองของเจ้ าเมืองผู้ชาญฉลาดเปี ยมคุณธรรมอย่างยอห์น ดานิโลวิช
คาลิตา เจ้ าเมืองท่านนีเริ มทําตามแผนการทีวางไว้ ตงแต่
ั รุ่นบิดา นันคือรวมแผ่นดิน
รัสเซียเข้ าด้ วยกันและรวบรวมอาณาจักรน้ อยใหญ่รายรอบเข้ าสูศ่ นู ย์กลางทีมอสโคว์
ก่อนพระสงฆ์ ปีเตอร์ จะมรณภาพ ท่านให้ กําลังใจเจ้ าเมืองด้ วยการทํานายอนาคต
ยิงใหญ่ของมอสโคว์ว่า “ลูกเอย ถ้ าเจ้ าจะทําให้ ข้าหมดห่วงในวัยชรา และสร้ างโบสถ์
ณ ทีแห่งนี เพือถวายพระเกียรติแด่พระมารดาพระเจ้ า เจ้ าจะเป็ นเจ้ าเมืองยิงใหญ่
เหนือใครทังสิน ลูกหลานเจ้ าจะเป็ นทีเชิดชูยิง กระดูกข้ าจะคงอยู่ในเมืองนี เหล่าพระ
จะแห่กนั มาพํานักทีเมืองแห่งนี และกําชัยเหนือศัตรู เรา” เจ้ าเมืองยอห์นทําตามคําสัง
เสียของท่านมิโตรโปลิตนั ชรา และพระเจ้ าก็ทรงบันดาลพระพรในการเริ มต้ นกิจการ
ดังกล่าวเพือประโยชน์แก่ปิตภุ มู ิโดยรวม มอสโคว์จึงค่อยๆ เติบโตเป็ นเมืองศูนย์กลางที
ละเล็กละน้ อยเหนือเมืองอืน ส่วนเจ้ าเมืองยอห์ นก็ ขึนชื อว่าเป็ นผู้ควบรวมแผ่นดิน
รัสเซียทังหมด อีก ปี ถดั มา ไม่มีใครกล้ าเถียงเรื องสถานะความสําคัญอันดับหนึง
ของมอสโคว์อีกต่อไป เพราะมอสโคว์รวบรวมอาณาจักรรุสทังหมดในเวลานันมาอยูใ่ ต้
อํานาจตน การรวมศูนย์ใหม่นไม่
ี เพียงช่วยรัสเซียให้ พ้นจากการล่มสลายสินเชิงเท่านัน
แต่ยงั ช่วยสลัดรัสเซียให้ หลุดจากแอกหนักของมองโกลตาตาร์ ด้วย
ไม่ง่ายทีเจ้ าเมืองใหญ่น้อยจะทิงอิสระมารวมกับมอสโคว์ เจ้ าเมืองมอสโคว์ใช้
วิถีทางเด็ดขาด มีอํานาจ บางครังไม่สนใจความรู้ สกึ ใครหรื อหยุดยังด้ วยสิงใดได้ เลย
แม้ กรณีทีการควบเมืองเกิดขึนโดยสันติก็ตาม เช่นการแต่งงานผูกมัดระหว่างเจ้ าเมือง
เล็กกับเจ้ าเมืองมอสโคว์ ตอนนันยอห์น ดานิโลวิชไม่เสียเวลาคิดว่าจะปกครองควบคุม
ดินแดนอย่างไร จึงออกอุบายให้ ลกู สาวตนแต่งงานกับวาสิลี ดาวิโดวิช แห่งยาโรสลาฟ
ส่วนลูกสาวอีกคนแต่งกับคอนสแตนติน วิซิลิเยวิช แห่งรัสโตฟ เมือทําเช่นนันเขาก็ทํา
ตัวเป็ นประมุขรัสเซียทังหมด ออกกฎหมายให้ ลกู เขยปกครองพืนทีในเขตใต้ การกํากับ
มอสโคว์ “เป็ นเรื องขมขืนแก่เมืองรัสโตฟขณะนัน” นักประวัติศาสตร์ กล่าวด้ วยรันทด
ยิง “และขมขืนยิงกว่าแก่เหล่าเจ้ าเมือง พวกเขาถูกยึดทังอํานาจและการออกความ
คิดเห็น เกียรติ ศักดิศรี และลาภยศสรรเสริ ญถูกเวียนไปสูม่ อสโคว์ทงหมด”
ั
ขุนนางผู้ดี
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จากมอสโคว์คนหนึงนามวาสิลีซงมั
ึ กเรี ยกขานว่าโคเชวาถูกส่งไปประจําทีเมืองรัสโตฟ
ในตําแหน่งแม่ทพั ใหญ่พร้ อมนายพันนามว่า มีนา เมือมาถึงรัสโตฟแล้ วก็เริ มจัดการ
ตามอํานาจตนเต็มที กดขีประชากร จนคนรัสโตฟจํายอมส่งส่วยให้ ชาวมอสโคว์ แลก
กับการไม่ถกู ดูถกู รังแกเฆียนตี และกลายเป็ นคนยากจนข้ นแค้ น ยากจะเล่าทังหมดถึง
สิงทีพวกเขาประสบ ความตําทรามของหัวหน้ าเมืองจากมอสโคว์ทวีคณ
ู ถึงระดับริ อา่ น
จับคหบดีชรา นายอเวียรคี หัวหน้ าเมืองชาวรัสโตฟ ผู้รับแต่งตังเป็ นเจ้ าเมืองแต่ก่อน
โดยเจ้ าชายวาสิลี คอนสแตนติโนวิช ห้ อยหัวประจานกลางเมืองทิงไว้ ให้ คนดูถกู ... คน
จากมอสโคว์ไม่ได้ ทําอย่างนันทีรัสโตฟเท่านันแต่ยงั รวมถึงปริ มณฑลและชายเขตรอบ
เมือง ประชาชนลุกฮือหวันวิตกไปทัว และร้ องเรี ยนใครต่อใครถึงความไม่ยตุ ิธรรมของ
ขุนนางมอสโคว์ ทุกคนแทบจะพูดว่าเกียรติยศรัสโตฟเสือมหายแล้ ว เจ้ าเมืองท้ องถิน
ไม่เหลืออํานาจปกครอง เพราะมอสโคว์กบฏบ้ านกบฏเมือง...
ผู้ไม่อาจหลีกเลียงชะตากรรมลําบากนี ย่อมรวมถึงบิดามารดาท่านวารโฟโลมี
ท่านคหบดีคีริลล์ทีครังหนึงเคยมีชือเสียงยกย่องกล่าวขานในเมืองต้ องลําบากในช่วง
ปลายอายุขยั การเดินทางไปส่งส่วยทีวังข่านมองโกลพร้ อมเจ้ าเมือง ส่วยบรรณาการที
หนักหนาและของกํานัลทีมากเกินกําลังจะหาได้ เพือมอบแก่เหล่าขุนนางข่านเหล่านัน
ซึงหากไม่มีก็เป็ นไปไม่ได้ ทีจะเอาใจข่าน ความกันดารหิวโหยรุนแรงมักรุ กรานดินแดน
เขตรัสโตฟให้ ว่างเปล่าบ่อยครัง ยิงกว่านัน ดังทีท่านนักบุญเอพิฟานีกล่าวว่ากองทัพ
ใหญ่หรื อทีเรี ยกกันว่าการบุกรุ กของตูราลึกโคฟ ใน ค.ศ.
สิงทังหมดนีประจวบ
เหมาะเป็ นสถานการณ์ ไม่น่ายินดีในสภาพทีท่านเป็ นตอนนันและเกื อบทําให้ ท่าน
สินเนือประดาตัว เป็ นไปได้ วา่ ผนวกกับความเอาแต่ใจของเหล่าผู้แทนจากมอสโคว์ซงึ
มาปกครองเมืองรัสโตฟเหมือนเป็ นเจ้ านายอิสระ ทําให้ ไม่ไว้ หน้ าท่านคีริลล์ทีเป็ นถึง
ขุนนางสนิทของเจ้ าชายวังรั สโตฟ เป็ นไปได้ อีกว่าตอนนันท่านถูกลิดรอนไม่ใช่ แ ค่
เกียรติยศศักดิศรี แต่ยงั รวมทรัพย์สินเงินทองอันเคยมังคัง เป็ นเรื องยากสําหรับคีริลล์
หลังจากประสบสิงต่างๆ ในเมืองรัสโตฟทีจะอยูเ่ มืองเดิมต่อไป หรื อเป็ นไปได้ ว่า จวบ
กับขุนนางจากมอสโคว์สงขั
ั บไล่คีริลล์ออกจากรัสโตฟพอดี ท่านจึงตัดสินใจเด็ดขาดว่า
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ถ้ ามีโอกาสเมือใด ท่านก็จะอพยพจากบ้ านเกิดเมืองนอนนีทันทีไปรับใช้ เจ้ านายอืน
และสิงทีคาดหวังไว้ ก็ไม่ต้องรอนานนัก
ระยะทาง เวียร์ สตาจากอารามสงฆ์ชนสู
ั งแห่งพระตรี เอกภาพไปมอสโคว์มี
ตําบลหรื อเมืองขนาดย่อมแห่งหนึงซึงสมัยก่อนเรี ยกว่าราโดเนช โดยปี
เมือ
เจ้ าชายยอห์น ดานิโลวิช เดินทางไปวังข่าน เขียนพินยั กรรมระบุวา่ “หมูบ่ ้ านราโดเนช”
ยกให้ เป็ นส่วนสมบัติแว่นแคว้ นแก่ “โอรสธิ ดาน้ อยๆ” ของพระนางเยเลนาผู้ยิงใหญ่
โดยไม่แบ่งแยกจากกัน ภายหลังหมู่บ้านดังกล่าวย้ ายไปอยู่ใต้ การครอบครองโดย
สมบูรณ์ของเจ้ าชายอันเดรโอรสองค์เล็กของเจ้ าชายยอห์น เจ้ าชายอันเดรผู้ยิงใหญ่ยงั
ทรงพระเยาว์นกั จึงมีผ้ สู ําเร็ จราชการแทนดูแลราโดเนชนามเทเรนธี รธีฌา ด้ วยอยาก
ชักจูงให้ คนย้ ายมาอยู่ในดินแดนทีแทบไม่มีใครอยู่นีให้ มากขึน จึงประกาศในนาม
เจ้ าชายถึงสิทธิพิเศษมากมายแก่ผ้ ยู ้ ายมาตังรกรากใหม่ เมือเรื องนีเลืองลือถึงรัสโตฟ
คนจํานวนมากซึงต่างหวังจะหาทีบรรเทาทุกข์จึงแห่ไปราโดเนช ท่านเอพิฟานีบนั ทึกว่า
ในหมู่ผ้ ยู ้ ายถินมีทงท่
ั านโปรตาซี ตึยซิตซโคฟ กรี กอรี บุตรชายท่านโปรโตโปปอฟและ
ลูกหลาน ท่านยอห์นและฟิ โอดอร์ แห่งโตรมาซอฟ ญาติของเขา ดยูเดียนและโอนีซิม
อดีตขุนนางวังรัสโตฟ ซึงภายหลังเป็ นสังฆานุกรและศิษย์ทา่ นเซอร์ กี ในหมู่คนเหล่านี
ก็รวมถึงท่านคีริลล์ผ้ ปู ระเสริ ฐพร้ อมครอบครัวทีย้ ายไปตังรกรากใหม่ทีราโดเนชใกล้
โบสถ์พระคริ สตสมภพ
ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิสมัยนัน คีริลล์ต้องได้ รับคฤหาสน์ใหม่ตามศักดินา แต่
ด้ วยท่านชราภาพมากแล้ วจึงไม่สามารถครองบรรดาศักดิต่อไปได้ ภาระนีจึงตกเป็ น
ของสเตฟานบุตรหัวปี ซึงคาดกันว่าแต่งงานออกเรื อนไปตังแต่สมัยยังอยูท่ ีเมืองรัสโตฟ
ส่วนเปโตรลูกชายคนเล็กก็เลือกมีชีวิตสมรสเช่นกัน แต่ท่านวารโฟโลมียงั คงดําเนินกิจ
เพือพระเจ้ าต่อไปแม้ ทีเมืองราโดเนช ครันชายหนุ่มผู้ประเสริ ฐนึกไตร่ ตรองถึงความ
วุ่นวายทางโลกรอบตัว ก็มกั พูดคําปกาศกเตือนใจตนเสมอว่า “ไม่มีประโยชน์อนั ใดใน
เลือดเนือข้ า ถ้ าข้ าหลงไปในความเสือมทางกาย” (สดุดี : )
แน่น อนว่า โลกและทุก สิงในโลกนี สร้ างโดยพระเจ้ า เพื อเห็ น แก่ ม นุษ ย์ แต่
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ทังหมดทังปวงนีด้ วยกิเลสตัณหา ความรุนแรง ความหลอกลวง ล้ วนถูกบิดเบือนไปถึง
ขันทีชีวิตมนุษย์ไม่มีอะไรมากไปกว่าความลําบากและโรคภัยไข้ เจ็บ สําหรับดวงจิต
ปรารถนาความถ่อมตนทีจะรับความรอดจากบาปก็จะพบเจออุปสรรคนานาและสิง
ล่อลวง เมือใคร่ ครวญดังนีแล้ ว วารโฟโลมีจึงขอร้ องบิดามารดาให้ ยอมให้ ท่านเลือก
ทางเดินนักบวช ท่านพูดกับบิดาหลายครังว่า “ท่านพ่อปล่อยข้ าไปเถิดและอวยพรลูก
ด้ วย ข้ าจะได้ ไปสํานักสงฆ์”
ฝ่ ายบิดากล่าวว่า “ช้ าก่อนลูกเอ๋ย เจ้ าจะเห็นเอง พ่อแม่แก่ตวั ลงและอ่อนแอ ไม่
มีใครรับใช้ พ่อแม่อีกแล้ ว พีน้ องเจ้ าแต่งงานมีครอบครัวมีภาระต้ องรับผิดชอบไม่น้อย
พ่อแม่ดีใจทีเห็นเจ้ ากระตือรื อร้ นอยากทํางานรับใช้ พระเจ้ าเป็ นนิจ นันเป็ นเรื องดี แต่
เชือเถิดลูกพ่อ การดีของเจ้ าในภายหน้ าไม่มีใครขโมยจากเจ้ าได้ เพียงตอนนีให้ เจ้ า
โปรดช่วยพ่อแม่สกั นิดก่อนจนกว่าพระเจ้ าจะโปรดเห็นใจพ่อแม่และรับเราไปยังสวรรค์
แล้ วเจ้ าจงพาพ่อแม่ไปส่งทีหลุมศพ เมือถึงเวลานันแล้ ว ทีนีจะไม่มีใครบังอาจรบกวน
เจ้ าประกอบภารกิจพันธะทีมีตอ่ พระเจ้ าตามปรารถนาได้ อีกต่อไป”
บุตรกตัญ กู ็เชือฟั งบิดามารดา ทําทุกวิถีทางเพือรับใช้ บิดามารดาผู้ประเสริ ฐ
ให้ พึง พอใจและปลอบประโลมให้ ท่านทังสองพักผ่อ นยามแก่ เฒ่า เพื อรั บ พระพร
ประเสริ ฐและคําภาวนาจากทังสองท่าน ด้ วยวารโฟโลมีไม่มีพนั ธะครอบครัว จึงอุทิศ
ตนรับใช้ พ่อแม่แก่เฒ่าได้ เต็มที ด้ วยบุคลิกถ่อมตนและรักผู้อืนเสมอก็เหมาะสมทีสุด
แล้ วทีเขารับภารกิจนี
ช่ า งเป็ น แบบอย่า งดี เ ลิศ ทังความเฉลีย วฉลาดของบิ ด ามารดา และความ
กตัญ ูเชือฟั งของบุตร คีริลล์และมาเรี ยไม่ได้ พยายามหยุดยังความปรารถนาทีลุก
โชนในตัวบุตรทีจะรับใช้ พระเจ้ า และไม่บงั คับให้ เขากลับมายึดติดความวุ่นวายทาง
โลกด้ วยการแต่งงานเหมือนทีพ่อแม่หลายคนทําในปั จจุบนั เพียงเอ่ยปากบอกความ
จําเป็ นและขอความช่วยเหลือทีอยากได้ แต่ในทางลับแล้ ว เป็ นไปได้ ว่า พวกเขาชีให้
วารโฟโลมีเห็นความอ่อนเยาว์ต่อโลกนี แล้ วจึงให้ โอกาสเขาทดสอบใจตัวเองอีกครัง
และเพิมความมันใจในสิงทีตนมุ่งมันจะทําเพือพระเจ้ า เพือว่าเมือเขาเริ มลงมือทํา
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อะไรสักอย่าง จะได้ ไม่ต้องหันหลังกลับมามองด้ วยความเสียดายอีก ส่วนวารโฟโลมี
เองก็เป็ นแบบอย่างของบุตรทีไม่เอาแต่ใจตนเหมือนบุตรสมัยนี ซึงเด็กสมัยนีจํานวน
มากไม่ยอมโอนอ่อนต่อความปรารถนาของบิดามารดาแม้ แต่ในเรื องแสนธรรมดาทาง
โลก ไม่มีทางเลยทีพวกเขาจะฝื นความต้ องการปรารถนาของตัวเอง ไม่มีเลย มีแต่ชาย
หนุ่มเปี ยมปั ญญาเท่านันทีรู้ แจ้ งถึงข้ อดีในสิงทีปรารถนาจะทํานี อย่างไรก็ดี เมือเรา
ลองมองคําพระเจ้ าทีว่า “จงเคารพบิดามารดาเจ้ า” (มัทธิว : ) วารโฟโลมียอมฝึ ก
ปฏิบตั ิตนลําบากก่อนเวลาอันสมควรด้ วยความปรารถนาของผู้อืนทียังสัมฤทธิ เพือ
รักษาความเชือฟั งบิดามารดา เขาจะรับพระพรพระเจ้ าในความดีข้อนี เขาจึงรักพระพร
ข้ อนีอย่างยิง แน่นอนว่าบิดามารดาก็อวยพรจากหัวใจรั กแท้ จริ งให้ บุตรกตัญ ูยิง
ได้ รับพระพรพระเจ้ าตราบจนลมหายใจสุดท้ ายของพวกเขา
แต่จิตวิญญาณความเป็ นพระส่งผ่านจากบุตรไปถึงพ่อแม่อย่างไม่ร้ ู ตวั ในบัน
ปลายชีวิตรันทดของพวกเขา คีริลล์และมาเรี ยเองตามธรรมเนียมจารี ตโบราณอันดี
งามสมัยนัน ประสงค์จะใช้ ชีวิตในความบริ สทุ ธิ แบบนักบวชผู้ศกั ดิสิทธิ ดังทูตสวรรค์
ระยะทางประมาณ เวียร์ สตาจากหมูบ่ ้ านราโดเนชมีโบสถ์แห่งหนึงคือสํานักสงฆ์แห่ง
อาภรณ์ ป กคลุม ศัก ดิ สิท ธิ แห่ง ฮัท โคฟ ซึงแบ่ง เป็ น สองส่ว น คื อ ส่ว นพํ า นัก สํา หรั บ
นักบวชชายชราและสําหรับนักบวชหญิ งชรา บิดามารดาผู้ชอบธรรมของวารโฟโลมี
ตัดสินใจก้ าวเดินไปใช้ ชีวติ ทีเหลือทีนันเพือสํานึกบาปและเตรี ยมตัวให้ พร้ อมสูช่ ีวิตหลัง
ความตาย ในช่วงเวลาเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์สาํ คัญกับสเตฟาน พีชายเขาทีสมรสกับ
นางอันนาไม่นาน นางเสียชีวิตกะทันหันทิงลูกไว้ สองคนคือคลีเมนต์และยอห์น
เมือฝั งศพภรรยาเรี ยบร้ อยแล้ วทีสํานักสงฆ์ ฮัทโคฟ สเตฟานไม่ประสงค์ จะ
กลับไปใช้ ชีวิตทางโลกอีกต่อไปและตัดสินใจฝากลูกสองคน เป็ นไปได้ วา่ กับเปโตรน้ อง
ชายซึงในเวลานันอยูใ่ นฮัทโคฟเช่นกัน เพราะตนเองอยากเป็ นนักบวช ในขณะเดียวกัน
จะได้ โอกาสรับใช้ พ่อแม่แก่ชราในวัดนัน อย่างไรก็ดี ด้ วยอดีตคหบดีคีริลล์และมาเรี ย
ชราภาพและผ่านชี วิตรั นทดมาเนินนานแล้ ว จึงไม่ต้องเหน็ดเหนือยปรั บตัวเข้ ากับ
สภาพชีวิตใหม่มากนัก ประมาณปี
ทังสองท่านก็จากโลกนีไปสู่ชีวิตนิรันดร์ อยู่
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กับพระเจ้ าอย่างสงบ บุตรทังสามส่งลาบิดามารดาด้ วยนําตาแห่งความรักและฝังพวก
เขาไว้ ทีสํานักสงฆ์แห่งอาภรณ์ปกคลุมศักดิสิทธิ ซึงนับแต่นนมา
ั สํานักสงฆ์แห่งนีเป็ น
ทีพํานักกายทังก่อนและหลังความตายแก่คนในครอบครัวท่านเซอร์ กี
หลังจากพีชายคนโตเข้ าสํานักสงฆ์ วารโฟโลมีจึงเป็ นหัวหน้ าครอบครัวในบ้ าน
บิดามารดา มรณกรรมของบิดามารดานัน วารโฟโลมีถือเป็ นสัญญาณทีส่งจากพระ
อัจฉริ ยภาพพระเจ้ าเพือนําไปสูส่ มั ฤทธิผลแห่งเจตนารมณ์เปี ยมความรักของตน เมือ
ท่านทุม่ เทตอบแทนบุญคุณแห่งความรักของบุตรทีพึงมีตอ่ บิดามารดาเป็ นครังสุดท้ าย
แล้ ว ท่านก็เข้ าพํานักในสํานักสงฆ์แห่งฮัทโคฟต่อเนืองเป็ นเวลา วันเต็ม เพือรํ าลึก
ถึงผู้ทีเพิงจากไปตามข้ อกําหนดพระศาสนจักร เวลาสวดภาวนาเพือวิญญาณผู้ตาย
ท่า นจะดําเนิ นร่ วมกับ การทํ ากุศล โดยทุก วันท่านจะออกแจกทานคนยากจนและ
แจกจ่ายทรัพย์สมบัติของบิดามารดาทีเหลืออยูไ่ ม่มากนักแก่คนยากไร้ ท่านกลับมายัง
ราโดเนชด้ วยจิตวิญญาณยินดียิง คราวนีไม่มีอะไรและไม่มีใครอีกแล้ วในโลกจะฉุดรัง
ท่านได้ ท่ามกลางความวุ่นวายทางโลกอันมากมายไม่ร้ ู จบแก่จิตใจ.... ท่านท่องคําสัง
สอนในพระคัมภีร์ด้วยความชืนชอบยิง ซึงคราวนียิงเข้ ากับอารมณ์ความรู้ สกึ ท่านใน
เวลานัน “จงออกมาจากกลุม่ คนเหล่านันและแยกตัวออกมา... จงอย่าแตะต้ องสิงใดที
เป็ นของโลกนี” ( โคริ นธ์ : ) จงถอยจากโลกและขึนไปหาสวรรค์ “ใจข้ าเพรี ยกหา
พระองค์ พระเจ้ าข้ า เกราะกําบังพระองค์เป็ นทีปลืมปิ ติแก่ข้ายิง!” (สดุดี : )
นันเอง อย่างทีท่านนักบุญปลาโตนบรรยายสภาพจิตใจท่านวารโฟโลมีในเวลา
นันว่า “ท่านวารโฟโลมีอ่านพระวรสารศักดิสิทธิ–‘จงมาหาเรา เหล่าผู้เหนือยอ่อนและ
เป็ นทุกข์หนัก แล้ วเราจะทําให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อน’ (มัทธิว : ) เมืออ่านแล้ วก็ครุ่นคิดว่า
จะมีอะไรในโลกนีน่าปรารถนากว่านีอีกหรื อ ข้ าเป็ นหนึงในผู้เหนือยอ่อน ข้ าเป็ นหนึงใน
ผู้เป็ นทุกข์หนัก... ข้ ารู้ สกึ ถึงพลังตัณหาในตัว จิตสํานึกในใจข้ าเกรงกลัววันพิพากษา
ของพระเจ้ า... ท่านอัครสาวกเปาโลผู้เป็ นภาชนะทีถูกเลือกกล่าวถึงตัวเองว่าท่านเป็ น
คนบาปอันดับหนึง ถ้ าอย่างนันข้ าจะพูดอย่างอืนเกียวกับตัวข้ าได้ อย่างไรเล่า ด้ วย
ความรันทดยิงของสถานการณ์ภายนอกผลักดันข้ าให้ มาอยูถ่ ินทุรกันดาร... ไม่ว่ามอง
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ไปทางไหน ข้ าก็แสนรันทดเป็ นทุกข์ยิง แต่นนเองที
ั
พระเจ้ าตรัสไว้ ในพระคัมภีร์ว่า ‘จง
มาหาเรา เหล่าผู้เหนือยอ่อนและเป็ นทุกข์หนัก แล้ วเราจะทําให้ ท่านสงบ’ เป็ นไปได้
หรื อทีจะละเลยสิงนัน ทีเราควรต้ องควานหาไม่วา่ ต้ องใช้ กําลังความพยายามมากมาย
เพียงใด พระเจ้ าเองค้ นหาข้ าและผูกมัดให้ ข้าเข้ าไปอยูใ่ นความสงบของพระองค์ แล้ ว
ข้ าคงไม่เข้ าใจอะไรเลย ถ้ าคิดปฏิเสธจากสมบัติอนั ประเมินค่ามิได้ แห่งสวรรค์นเสี
ี ย ไม่
ข้ าจะไป จะวิงไปพร้ อมกู่ร้องว่า ‘พระองค์ไม่อาจตรัสเท็จ พระองค์จุดไฟในใจข้ าให้ ลกุ
โชน ข้ าไม่อาจสงบนิง จนกว่าจะเจอความสงบแท้ จริ งทีพระองค์ทรงสัญญาไว้ นีเองข้ า
จะหลบลีหนีไป วิงไปและวนเวียนในถินทุรกันดาร จะสรรเสริ ญพระเจ้ าพระผู้ทรงช่วย
ข้ าให้ รอดจากความข้ นแค้ นและความวิบตั ิ’” (สดุดี : , )
วารโฟโลมียําเกรงพระเจ้ า จึงนึกถึงอีกคําหนึงของพระองค์ทีว่า “ถ้ าใครก็ตาม
อยากมาหาเรา และไม่... สละทุกสิงทีตนมีเสียก่อน คนนันก็ไม่อาจเป็ นศิษย์เรา” (ลูกา
: , ) ด้ วยประสงค์จะเดินตามรอยพระวจนะพระผู้ไถ่บาป ท่านวารโฟโลมีจึงส่ง
มอบทุกสิงทุกอย่างทีเหลือตกทอดจากบิดามารดาให้ น้องชายคนเล็ก นันเป็ นการ
ตัดสินใจเด็ดขาดครังสําคัญ และชายหนุ่มผู้วิเศษนีก็เริ มก้ าวสู่ชีวิตใหม่ของตนในวัย
ยีสิบเอ็ดปี อย่างแข็งขันแม้ เต็มไปด้ วยความลําบากขัดสน เมือท่านน้ อมศีรษะลงรั บ
แอกประเสริ ฐของพระคริ สต์ ท่านก็ม่งุ แสวงหาวีรกรรมแห่งจิตวิญญาณทีฝั กใฝ่ ยิง ดัง
กวางน้ อยผู้กระหายแสวงหาตานําแห่งชีวิตอันบริ สทุ ธิ...
ท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตแห่งมอสโคว์กล่าวว่า “ท่านละวางจากโลก เมือตอนที
โลกนียังไม่ร้ ู จกั ท่าน และในกาลต่อมาท่านเองก็ไม่อยากอยู่ในสภาพนัน นันคือแม้ ตวั
ยัง อยู่ใ นโลกแต่ ท่ า นไม่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ว นหนึ งของโลกและไม่ ไ ด้ อ ยู่เ พื อโลก (หมายถึ ง
สถานะการเป็ นคนศักดิสิทธิ) การเชือฟั งพระเจ้ าอย่างทีสุดทีท่านเซอร์ กีรักษาตนไว้ ทกุ
โอกาส ก็ไม่อาจพาท่านไปสู่การแยกขาดจากถินทุรกันดารทีแสนหวาน หรื อรับเพียง
เครื องประดับ อัน ศัก ดิ สิ ท ธิ ของพระสงฆ์ เ หมื อ นเป็ น พระพรจากสัง ฆราช เพราะ
เครื องประดับเหล่านี (กางเขน) ทําจากทองคําบริ สทุ ธิ”

บทที
พีน้ องในถินทุรกันดาร
ใจเร่าร้ อน สเตฟานและวารโฟโลมีอาศัยในถินทุรกันดาร กุฏิแรกและวัดน้ อยแห่งแรก
ความตืนตระการใจของนักพรต ความทุกข์ยากในถินทุรกันดาร สเตฟานทิงน้ องชาย
(
)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูแ้ บกหามแอกแห่งความประเสริ ฐพระ
คริ สต์แต่เล็ก จงชืนชมยิ นดีเถิ ด จงอย่าท้อถอยในการ
เดิ นทางจนถึงนครแห่งสวรรค์
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูเ้ มิ นเฉยต่อโลกทังโลกทีสวยงาม เพราะ
ไม่ชา้ มันจะสูญสลายไป
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด กระจกเงาแห่งความอดทนสมบูรณ์ แบบ
อคาฟี สต์ อิค.

วารโฟโลมีทิงราโดเนชและเดินทางไปฮัทโคฟ ซึงสําหรั บเขาตอนนีเป็ นยิงกว่าบ้ าน
มากกว่าราโดเนช จะอธิ บายอย่างไรดีถึงสภาพจิตใจประเสริ ฐสะอาดโอบด้ วยรั ศมี
เพลิง แห่ง ความรั ก พระเจ้ า ในตอนนัน เหล่า วี ร ชนที เต็ ม ไปด้ ว ยประสบการณ์ ฝ่ าย
วิญญาณกล่าวไว้ วา่ ในตอนต้ นของการก้ าวเข้ าสูโ่ ลกวิญญาณ จิตใจใฝ่ วีรกรรมจะลุก
โชนอย่างไม่อาจดับลง ทุกสิงทุกอย่างดูเป็ นไปได้ ความลําบากทุกอย่างเป็ นเรื องง่าย
ไปหมด ความขัดสนใดๆ ไม่สําคัญแม้ แต่น้อย พระกรุ ณาคุณพระเจ้ าอันแสนอ่อนโยน
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เหมือนมารดาทีรักทําให้ คนเริ มต้ นลิมลองการบําเพ็ญเพียรเก็บเกียวความประเสริ ฐสุด
ทีไม่อาจอธิบายซึงรออยูภ่ ายหน้ าเมือเดินทางถึงปลายทางโดยไม่มีข้อแม้ เรื องความ
พร้ อม เพือเขาจะรู้ ว่าเข้ าถึงการบําเพ็ญเพียรได้ ด้วยการชําระใจตนจากกิเลส จึงไม่
อ่อนข้ อในการต่อสู้มารทีกีดขวางความรอด และคนประเสริ ฐคือคนทีไม่ตกเป็ นทาส
ความใคร่ อยากของตน คือผู้รักษาความไร้ เดียงสาของวัยเด็กตอนทีเขาเป็ นหนุ่มสาว
และจากวัยหนุ่มสาวแบกกางเขนตนเพือเดินตามรอยพระบาทพระเจ้ า เมือนันตลอด
ชีวิตเหล่าผู้บําเพ็ญเพียรจึงใช้ เวลาต่อสู้ยากลําบากกับความอยากความใคร่ ตน พระ
กรุ ณาคุณพระเจ้ าจึงสําแดงในตัวเขาชัดเจน มีน้อยครั งนักทีจะปลอบประโลมด้ วย
ความหวานหอมของการปรากฏของพระคุณพระเจ้ าและจากนันจู่ๆ ก็หายไป เพือพวก
เขาจะไม่ตกหลุมพรางความคิดเย่อหยิงสูงส่งยกตน เหล่านีเป็ นสิงทีผู้จาริ กแสวงบุญ
พึงได้ รับตามพระกรุณาคุณพระเจ้ าจากความบริ สทุ ธิเรี ยบง่ายอย่างเด็กๆ จิตใจสะอาด
ทีไม่เคยรู้ จักสิงมลทินทางกิเลส ซึงไม่นานนักหลังจากนันจะพาเขาไปสู่ความสงบใน
พระเจ้ าทีปราศจากความใคร่สงใดๆ
ิ
สิงเหล่านีเองพอจะเชือมโยงกับคําพูดท่านนักบุญ
ยอห์นแห่งบันไดว่า “ผู้เดินทางหนีจากโลกเพือไปหาพระเจ้ า ในตอนแรกจะได้ รับเปลว
ไฟ ซึงเมือตกอยูใ่ นมวล (ของกิเลส) จะจุดให้ เกิดเพลิงไฟมหาศาล และกําจัดความใคร่
ตนออกไปหมดสิน” ในหมูผ่ ้ ถู กู เลือกแห่งพระคุณพระเจ้ านีก็รวมถึงท่านวารโฟโลมีด้วย
เปลวไฟทีว่าลุกโชนจิตใจเขาเนินนาน คราวนีมันผลาญลึกไปยังแก่นแท้ ของดวงจิต
ตอนนีความคิดทังหมดของเขาลอยไปยังทีว่างแห่งถินทุรกันดารแล้ ว...
ทีฮัทโคฟ ดังทีผู้อ่านทราบว่าสเตฟานพีชายวารโฟโลมีแสวงหาการบําเพ็ญ
เพียรอย่างสงบใกล้ สสุ านสามแห่งแถวนัน วารโฟโลมีเร่งไปหาพีชาย ด้ วยความเสงียม
เจียมตัวเคยชินการยอมตามผู้อาวุโสแต่เด็ก ตอนนีเขาก็ยงั เกรงจะมันใจตนเอง มุง่ หวัง
ให้ สเตฟานเป็ นเหมือนสหายนักบวชผู้ซือสัตย์และผู้นําทางมีประสบการณ์ ไปด้ วยกัน
ในเส้ นทางใหม่ทีเต็มไปด้ วยความยากลําบากของชีวิต วารโฟโลมีไม่เคยคิดจะหยุดแค่
ฮัทโคฟ ใจเขากระหายความเงียบงันของถินทุรกันดาร ยิงชีวิตโดดเดียวของผู้บําเพ็ญ
เพียรในถินทุรกันดารยากลําบากหรื อขัดสนเพียงใด เขายิงคิดว่านันดีเลิศกว่าเสียอีก
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วารโฟโลมีจึงอยูอ่ าศรมทีฮัทโคฟ อ้ อนวอนให้ พีชายเดินทางไปแสวงหาทีพํานัก
ในถินกันดารด้ วยกัน สเตฟานไม่ได้ ตดั สินใจทันที ด้ วยเคยเป็ นฆราวาสและหันเข้ าหา
สํานักสงฆ์ไม่ใช่เพราะความรักบริ สทุ ธิต่อพระเจ้ ามากกว่าหัวใจแตกสลายด้ วยความ
ทุกข์เรื องครอบครัว เขาเพรี ยกหาการเยียวยาในความเงียบ ณ อาศรมศักดิสิทธิ เขาไม่
คิดจะรับการบําเพ็ญเพียรมาก่อนสิงอืนใด และหวังดําเนินชีวิตนักบวชตามธรรมดาใน
รั วกํ าแพงสํานักสงฆ์ แต่วารโฟโลมีอ้อนวอนขอร้ อง สเตฟานผู้ใจดีก็ใจอ่อนแก่ คํ า
ขอร้ องของน้ องชายสุดทีรัก และ “ถูกบังคับด้ วยคําพูดดีของผู้ประเสริ ฐ” เขาจึงตกลง พี
น้ องสองคนจึงทิงอาศรมสะดวกสบายมุง่ หน้ าไปยังทีลึกทีสุดของป่ าดิบไม่ไกลนัก...
ในสมัยนัน ผู้ประสงค์จะปลีกวิเวกไปทีป่ าคนเดียวหรื อเดินทางไปกับสหายร่ วม
ทางได้ อิสระ เมือถึงทีไหนก็ตงกระท่
ั
อมเป็ นทีหลับนอน หรื อขุดถําเพืออาศัยชัวคราวที
นัน มีพนที
ื ว่างมากมายซึงไม่มีใครเป็ นเจ้ าของ เมือใดทีมีคนปลีกวิเวกใกล้ กนั หลายคน
รวมตัวกันแล้ ว ก็จะสร้ างโบสถ์ ขึนมาและขอสิทธิเจ้ าเมืองในการครอบครองพืนทีนัน
และขออนุญาตพระสงฆ์ทีนันเพือเสกวัด ดังนันเองจึงเกิดเป็ นอาศรมขึน แต่วารโฟโลมี
ไม่ประสงค์สร้ างอาศรม ไม่เคยคิดรวบรวมผู้คน ประสงค์เพียงอย่างเดียวทีเป็ นสัญญา
ใจคือหลบหนีจากโลกนีตลอดกาลในเสียวมุมลึกทีไม่มีใครเข้ าถึงเลยในป่ า หลบซ่อน
แบบทีโลกทังโลกไม่มีวนั พบเจอเขาอีก และลืมผู้ปลีกวิเวกคนนีไปตลอดกาล
สองพีน้ องเดินทางเป็ นระยะเวลานานไปตามชายป่ า ในทีสุดก็ชอบใจสถานที
แห่งหนึงซึงห่างไกลทีคนอาศัย ห่างจากเส้ นทางคมนาคมคนทัวไป สถานทีแห่งนีพระ
เจ้ ากําหนดให้ สร้ างอาศรมขึน ซึงคนทีคู่ควรเคยเห็นบางสิงเหนือทีนัน บ้ างก็เห็นแสง
สว่าง บ้ างเห็นไฟ บ้ างได้ กลินหอมเครื องบูชา สถานทีนีตังอยู่ประมาณ เวียร์ สตา
ห่างจากเมืองฮัทโคฟ เป็ นพืนทีโล่งกว้ างไม่ใหญ่นกั เป็ นเนินสูงอยู่เหนือพืนทีใกล้ เคียง
เหมือนรู ปทรงโดม ด้ วยเหตุนีจึงถูกขนานนามว่ามาโคเวียตซ์หรื อมาโควิตซา9 ป่ าลึก
รอบด้ านทังสามโอบล้ อมพืนทีดังกล่าว ป่ าดิบซึงไม่เคยมีมนุษย์คนไหนเคยเหยียบยํา
9

มาโคเวียตส์ หมายถึงโดม
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กลํากราย ทําให้ พนที
ื ถูกปกคลุมรอบด้ านด้ วยทุง่ ป่ ารกชัฏเต็มไปด้ วยต้ นไม้ ชยู อดสูงชัน
เสียดฟ้า... ในป่ ารอบๆ ทีรายล้ อมพืนทีโล่งดังกล่าวพอจะหานําได้ แม้ ต้องเดินเป็ น
ระยะทางพอควรเพือไปเอานํา โดยนักบุญปลาโตนกล่าว “วารโฟโลมีหลงใหลความ
งามตามธรรมชาติข องพื นที ก็ จิ น ตนาการถึ ง สวรรค์ บ นดิ น ที เหล่า บรรพบุรุ ษมวล
มนุษยชาติเคยอาศัยในสภาพไร้ ความบาปก่อนจะตกในความบาป” เราคงไม่อาจล่วงรู้
ว่าวิญญาณและหัวใจเด็กหนุ่มผู้ละตนจากโลกดีใจและตืนเต้ นเพียงใดในตอนนัน ใน
ทีสุดความปรารถนาแห่งพันธกิจก็เป็ นจริ ง ความฝั นทีตรงใจ นันเอง ถินทุรกันดารที
ปรารถนามานาน นันไง ป่ ารกชัฏ... โลกกับความสับสนวุ่นวายทังปวงของมัน กับ
ความขวนขวายตะเกียกตะกายของชีวติ อยูห่ า่ งไปทีไหนสักแห่งไกลโพ้ นจากวารโฟโลมี
ผู้ละตนจากโลกไม่หวนกลับไปทีนันอีกแล้ ว เพราะทีนีเขาพบความสงบของตัวเอง ลง
หลักปั กฐานตลอดกาล เขาจะสนทนาสองต่อสองกับพระเจ้ า และจะร่ วมแบกภารกิจ
หนักกับพีทีไม่ใช่แค่ทางสายเลือดเท่านัน แต่ยงั เป็ นพีน้ องฝ่ ายจิตวิญญาณอีกด้ วย
สองพีน้ องร่ วมภาวนาแรงกล้ าในสถานทีทีเลือกดํารงชีวิตในถินกันดาร ถวาย
ตนในพระหัตถ์ พระเจ้ า เพรี ยกหาพระพรพระเจ้ าแก่สถานทีบําเพ็ญเพียรในอนาคต
จากนันก็เริ มโค่นต้ นไม้ เพือสร้ างกระท่อม ทังสองเผชิญภารกิจใหญ่หลวงในการแบก
หามท่อนซุงหนักอึงบนบ่าทีแม้ จะเคยชินงานหนักมาก่อนก็ตาม แต่กระนันมันยังเป็ น
บ่า คหบดี เ ก่ า ค่อ ยๆ ถางป่ าที ล ะน้ อ ย เปิ ด พื นที โล่ง ซึงภายภาคหน้ า พระเจ้ าทรง
กําหนดให้ เติบโตเป็ นอารามสงฆ์ชนสู
ั งแห่งพระตรี เอกภาพของท่านเซอร์ กี โดยตอน
แรกนักพรตทังสองสร้ างเพิงเล็กๆ จากกิงไม้ ตอนหลังจึงเริ มเปลียนเป็ นกระต๊ อบไม่
ใหญ่นกั ในทีสุดก็พฒ
ั นาสร้ างพืนทีวัดน้ อยขึนใกล้ เรื อนของตน สองพีน้ องผู้ตรากตรํ า
สร้ างทุกสิงด้ วยมือตนโดยไม่ต้องการเชิญคนนอกมาช่วย เพราะการทํางานหนักทาง
กายเป็ นสิงจําเป็ นของการใช้ ชีวิตบําเพ็ญเพียร เมือโบสถ์ทีสร้ างพร้ อมจะเจิมเสกแล้ ว
วารโฟโลมีก็กล่าวแก่สเตฟานว่า “พีเป็ นพีชายข้ าทางกาย แต่ทางจิตวิญญาณพีเป็ น
เหมือนพ่อ ดังนันบอกมาเถิดว่าเราควรเจิมโบสถ์ในนามนักบุญองค์ไหนดี ควรเฉลิม
ฉลองในโอกาสอันใด” พีชายตอบว่า “ทําไมถึงถามในสิงทีเจ้ าเองก็ร้ ูดีกว่าพี แน่ละ่ เจ้ า
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คงจําได้ วา่ พ่อแม่เราทีตายไปเคยบอกเจ้ าต่อหน้ าข้ าหลายครังว่า ลูกเอ๋ยจงระวังตนไว้
เจ้ าไม่ใช่ลกู พ่อแม่อีกต่อไป แต่เป็ นลูกพระเจ้ า พระเจ้ าทรงโปรดเลือกลูกมาก่อนลูกจะ
เกิด และประทานหมายสําคัญสําแดงให้ เห็นพระประสงค์ทีทรงมีต่อลูก เมือลูกร้ อง
สามครังออกจากท้ องแม่ในระหว่างพิธีกรรม ทังพระสงฆ์ทีล้ างบาปให้ เจ้ าและพระผู้
เฒ่าอัศจรรย์ทีมาเยียมเราทีบ้ านต่างพูดเป็ นเสียงเดียวกันตอนนันว่า การเปล่งเสียง
สามครังของเจ้ าเป็ นนิมิตว่าเจ้ าจะเป็ นสาวกของพระตรี เอกภาพ ด้ วยเหตุนี ให้ โบสถ์
เราอุทิศต่อพระนามพระตรี เ อกภาพอันศักดิ สิทธิ ยิงทีให้ กําเนิดชี วิต นีไม่ใช่เราคิด
ถือเอาเอง แต่เป็ นพระประสงค์พระเจ้ า ให้ ทีนีเป็ นทีเทิดพระเกียรติพระนามพระเจ้ านับ
แต่บดั นีตราบจนชัวนิรันดร์ กาล”
นักพรตหนุ่มถอนใจลึก กล่าวว่า “นายข้ า พีพูดสิงทีข้ าคิดไว้ นานแล้ ว เป็ นสิงที
ข้ าปรารถนาเต็มหัวใจมานานแต่ไม่กล้ าบอก พีพูดดีเหลือเกิน ขอให้ โบสถ์ นีอุทิศแก่
พระนามพระตรี เอกภาพผู้ศกั ดิสิทธิยิง เพือความเชือฟั งผู้อาวุโส ข้ าจึงถามพี ด้ วยไม่
อยากเอาเหตุผลตัวเองเป็ นทีตัง เพือพระเจ้ าจะทรงไม่ตดั รอนหัวใจปรารถนาข้ า”
ผู้เขียนประวัติท่านเซอร์ กีผ้ หู นึงกล่าวว่า “การใคร่ ครวญของท่านวารโฟโลมี
เปิ ดเผยความรู้ แจ้ งทางจิตวิญญาณอันลึกซึงของท่านในการตังนามโบสถ์ ท่านเทศนา
สอนคนอืนถึงความจริ งสําคัญทีสุดของศาสนาคริ สต์ นันคือความเป็ นหนึงเดียวกันของ
พระเจ้ าในสามพระลักษณะ”
นั ก บุ ญ ฟิ ลาเรี ย ตกล่ า วว่ า “ปั ญ ญาท่ า นตอนนันมุ่ ง ไปที หลัก สู ง สุด ของ
คริ สตศาสนา เพือหันความสนใจของความคิดในหมูผ่ ้ เู ชือแม้ แต่ผ้ เู ชือใหม่ เมือเจิมอุทศิ
วัดนีในพระนามพระตรี เอกภาพ ท่านก็ทําให้ สํานักสงฆ์ท่านทีนีเตือนใจถึงชือสถานที
คนเข้ า มานมัส การก็ เ หมื อ นกล่า วอํ า นวยศี ล อํ า นวยพร ประกาศความเชื อ และ
สรรเสริ ญพระนามพระตรี เอกภาพไปในตัว เมือกล่าวพระนามของพระเจ้ าดังนันก็เป็ น
การสวดภาวนาไปในตัวด้ วย”
หลังจากนันสองพีน้ องไปมอสโคว์เพือขอพรจากท่านฟิ ออกโนสต์มิโตรโปลิตนั
แห่งรัสเซียทังมวลเพือเสกเจิมโบสถ์ โดยท่านเมตตารับรองและส่งคณะสงฆ์ไปกับทัง
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สองท่าน ซึงคณะสงฆ์นําผ้ าอันติมินส์10 พระธาตุของมรณสักขีศกั ดิสิทธิและสิงจําเป็ น
เพือเสกเจิมโบสถ์ โบสถ์แห่งนีจึงรับการเจิมตามความปรารถนาของสองพีน้ องในพระ
นามพระตรี เ อกภาพผู้ท รงศัก ดิสิท ธิ ยิงและประทานชี วิ ต พิ ธี เ ป็ น ไปเรี ย บง่ายแบบ
พืนบ้ าน และนันเองทีอารามสงฆ์ชันสูงแห่งพระตรี เอกภาพอันศักดิสิทธิ ยิงของท่าน
เซอร์ กีวางรากฐานขึน ซึงเป็ นวัดทีมีชือเสียงขจรขจายภายหลังด้ วยนามนักบุญเซอร์ กี
ท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐกล่าวว่า “สมควรแล้ วทีโบสถ์แห่งนีรับการล้ างในนามพระตรี
เอกภาพ เนืองจากตังขึนด้ วยพระกรุ ณาของพระบิดาและพระเมตตาของพระบุตรพระ
เจ้ า และด้ วยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้ า”
เหตุการณ์นีเกิดขึนปี
ในสมัยเจ้ าชายสิเมโอน ยอห์นโนวิช ผู้ยิงใหญ่ทรง
ภาคภูมิ
“นักพรตหนุ่มของเราดีใจยิงสุดบรรยาย” นักบุญปลาโตนกล่าว “เมือเห็นที
พํานักพระเจ้ ารับการเจิมเรี ยบร้ อย คราวนีก็เหลือเพียงท่านทีต้ องเตรี ยมตัวเองให้ พร้ อม
รั บ ใช้ ใ นสถานสถิ ตแห่งพระจิ ตเจ้ าผู้ท รงศักดิ สิท ธิ อย่างเต็ม ที” ท่า นก็ ยิ งถื อศีลอด
อาหารและสวดภาวนาแข็งขันกว่าเดิม รวมทังทํางานหนักและอดทนมากขึน เหมือน
ไม่มีโลกอันใดเหลืออยู่แก่ชายหนุ่มผู้นีทีตัดขาดจากโลก เหมือนเขาตายจากโลก และ
โลกก็ตายจากเขาไปตลอดกาล
แต่การณ์ กลับกันกับพีชายเขา ถินทุรกันดารอันดิบเถือนนีโหดร้ ายและไม่น่า
ปรารถนาเอาเสียเลย เขามองเห็นแต่ความทุกข์ยากลําบากและความขัดสนทีนี ไม่มี
ความสะดวกสบายใดๆ ในทีแห่งนีทีจะอยู่อย่างไม่ขดั สน ไม่มีใครเดินทางมาหามา
เยียมนักพรต ทีตรงนียากยิงจะหาสิงจําเป็ นต่อชีวิต ในระยะทางทีห่างไปไกลก็ยงั ไม่มี
10

ผ้ าอันติมินส์ คือผ้ าสีเหลียมประดับแท่นบูชาทําจากลินินหรื อไหม มักแสดงภาพการ
นําพระเยซูลงจากไม้ กางเขนโดยโจเซฟแห่งอาริ มาเธียและนิโครเดอมัส และผู้นิพนธ์พระวรสารสี
ท่าน (นักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) และคําจารึกเกียวกับการทรมานพระเยซู โดยเย็บพระ
ธาตุของมรณสักขีติดบนผ้ า พิธีศีลมหาสนิทต้ องใช้ ผ้าอันติมินส์ประกอบพิธีเสมอ โดยปกติจะพับ
ผ้ าไว้ และจะคลีระหว่างทําพิธีเท่านัน
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ทังหมู่บ้านหรื อรัวบ้ าน แม้ ทางเดินสําหรับคนทัวไปก็ไม่มี รอบเรื อนพักและโบสถ์ เป็ น
ผืนป่ าทึบทีไม่มีใครผ่านพร้ อมเหล่าผู้อาศัยทีไม่นา่ คบ นันคือสัตว์ป่า...
สเตฟานไม่อาจทนสภาพถินทุรกันดารแสนรันทดแบบนีได้ นาน ด้ วยชีวิตทีผ่าน
มาอันต่างออกไปทําให้ แทบไม่ได้ เตรี ยมพร้ อมสําหรับชีวิตใหม่แบบนี เมือได้ รับความ
สงบทางใจด้ วยชีวิตครอบครัว เป็ นไปได้ ว่าเขาคงไม่เคยคิดเรื องบําเพ็ญเพียรในถิน
ทุรกันดารแม้ แต่การเป็ นนักบวช ความทุกข์โถมแสนสาหัสคือความตายของภรรยาสาว
ปลุกเขาไปอยู่สํานักสงฆ์ เพือหาทีพึงแห่งความสงบในทะเลชี วิต เขาคงใช้ ชีวิตบัน
ปลายแค่ตรงนันถ้ าไม่มีวารโฟโลมี มีเพียงคําขอร้ องของน้ องชายทีรักเท่านันทีทําให้ เขา
ออกจากทีนัน เมือเพียงเผชิญหน้ าสถานการณ์ยากลําบากของชีวิตโดดเดียว ความ
เข้ มแข็งก็หกั หลังและรุกรานแทนทีด้ วยความระทมใจอันไม่อาจทานทน จนเขาเริ มเต็ม
ไปด้ วยจิตวิญญาณการอมทุกข์...
ต่อให้ วารโฟโลมีปลอบพีชายผู้หอ่ เหียวเพียงใด หว่านล้ อมอย่างไร หรื อยืนหยัด
ให้ เขาเติมเต็มใจด้ วยความอดทนอดกลันต่อแรงตัณหาทีมาทดสอบแม้ ต้องเผชิญทุกข์
สาหัสเพียงใด สุดท้ ายสเตฟานก็ตดั สินใจทิงน้ องชายผู้รักสันโดษให้ อยู่คนเดียวและ
เดินทางไปมอสโคว์ ทีนันเขาสร้ างเรื อนพักที สํา นักสงฆ์ โ บโกยาเวลียนสกี แ ละเริ ม
บําเพ็ญเพียรสุดกําลัง ตามคํายืนยันของท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐซึงรู้ จกั ท่านสเตฟาน
สเตฟานรักชีวิตนักบวช ทํางานหนัก ใช้ ชีวิตเคร่งครัด แต่งตัวซอมซ่อ ในช่วงนันทีสํานัก
สงฆ์ โ บโกยาเวลียนสกี มี พระนักบวชธรรมดารู ป หนึง ซึงกาลต่อ มารู้ จักกันในนาม
นักบุญอเล็กซีแห่งรัสเซียทังมวล ทังสองชอบพอกันด้ านจิตวิญญาณ มักยืนด้ วยกัน
เสมอในโบสถ์และร้ องเพลงในคณะขับร้ องโดยมีผ้ สู งสอนและผู
ั
้ นําทางของทังสองคือ
ท่านผู้เฒ่าเกรอนธีผ้ ชู ํานาญชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ มิโตรโปลิตนั ฟิ ออกโนสต์รักสเตฟาน
เกรอนธี และอเล็กซีมาก มักเชิญพวกเขาไปหาเพือสนทนาเรื องจิตวิญญาณ บุตรชาย
เจ้ าชายคาลิตาคือเจ้ าชายสิเมโอน อิวานโนวิช ผู้ยิงใหญ่ ให้ ความสําคัญแก่สเตฟาน
และอเล็กซีเป็ นพิเศษ ตามคําขอของเจ้ าชาย ท่านมิโตรโปลิตนั ฟิ ออกโนสต์บวชพระ
ให้ สเตฟานและตังท่านเป็ นอธิการสํานักสงฆ์โบโกยาเวลียนสกี เจ้ าชายผู้ยิงใหญ่เลือก
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สเตฟานเป็ น พระผู้ฟั ง สารภาพบาปตน วาสิ ลี แ ม่ ทัพ ใหญ่ แ ห่ ง มอสโคว์ ก็ ทํ า ตาม
รวมทังฟิ โอดอร์ พีชายและเหล่าเสนาบดี ภายหลังเราพบสเตฟานอีกครังในถินกันดาร
แห่งราโดเนช แต่ในสถานการณ์ทีต่างไปจากนี ลองกลับไปดูชายหนุม่ วารโฟโลมีวา่ เขา
เป็ นอย่างไร
แม้ วารโฟโลมีจะถูกทอดทิงโดยพีชายร่วมท้ องมารดาเดียวกัน ซึงในครังนีไม่ได้
เป็ นพีน้ องทีเป็ นหนึงเดียวกันแล้ ว เขาก็ยงั เข้ มแข็งเหมือนเดิม ไม่หวันไหวในความตังใจ
ตน ท่านเอพิฟานีผ้ ูประเสริ ฐตังข้ อสังเกตว่า “พีน้ องแท้ ๆ ทังสองช่างแตกต่างกันใน
เจตนารมณ์นกั ทังสองตกปากรับคําร่ วมอยู่ด้วยกันในถินทุรกันดาร แต่คนหนึงไปอยู่
สํ า นัก สงฆ์ ใ นเมื อ ง ส่ว นอี ก คนเปลี ยนสภาพป่ าถิ นกั น ดารให้ เ ป็ นเมื อ งตน สิ งที
ยากลําบากและทนไม่ได้ สาํ หรับสเตฟานกลับเป็ นสิงง่ายและนําความสุขให้ วารโฟโลมี
ซึงตังแต่วยั เด็ก ใจก็คุโชนด้ วยไฟแห่งพระเจ้ า พระเจ้ าเองก็ทรงรักษาเขาไว้ ด้วยพระ
กรุ ณาคุณพระองค์ท่ามกลางสภาพถิ นทุรกันดารเช่นนัน ทรงคุ้มครองโดยอาศัยทูต
สวรรค์ของพระองค์ในทุกทีทุกหนทางทีเขาไป พระองค์ทรงเป็ นดังผู้นําหัวใจซึงมองเห็น
สภาพจิตใจเขาทะลุปรุ โปร่ ง พระองค์ทรงเตรี ยมพร้ อมให้ เขาเป็ นผู้นําเหล่าพีน้ อง และ
เป็ นบิดาของสํานักสงฆ์มากมายต่อไป”

บทที
นักพรตหนุ่มปลงผม
บุรุษแห่งปั ญญาทางจิตวิญญาณ อธิการมิโตรฟาน การปลงผมบวชในวัดถินกันดาร
นิมิตพระกรุณาของพระเจ้ า นักพรตคนแรกและคนสุดท้ าย บทสนทนาสุดท้ ายระหว่าง
นักพรตหนุม่ กับบรรดาบิดาแห่งพระวรสาร เซอร์ กีผ้ เู ปี ยมปั ญญาจากพระเจ้ า
( )
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด วัยหนุ่มของท่านอยู่ในพรหมจรรย์
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ดังเจ้าสาวพรหมจารี แห่งพระคริ สต์
สํารวมตน
อคาฟี สต์ อิค.

นักบุญปลาโตนกล่าวว่า “พฤติกรรมทังหมดของวารโฟโลมีตลอดช่วงชีวิตแสดงว่าเขา
เป็ นบุรุษเปี ยมปั ญญาและการใคร่ ครวญอันสูงส่ง” การใคร่ ครวญเป็ นพระพรทีไม่อาจ
ประเมินค่า เป็ นสิงทีบิดาผู้ศกั ดิสิทธิต่างยกย่องว่าเหนือกว่าคุณธรรมใดทังสิน ตามคํา
บอกเล่าของสาธุคณ
ุ ยอห์นแห่งบันได “การใคร่ครวญ...คือการรู้เพือเข้ าใจพระประสงค์
พระเจ้ าถูกต้ องในทุกเวลาสถานที และเกียวข้ องกับทุกเรื องอย่างถูกต้ องชัดเจนตรงตัว
การแยกแยะจะอยู่ในหมูค่ นสะอาดหมดจดทังกายวาจาใจเท่านัน” การใคร่ ครวญเกิด
จากความเชื อฟั งและถ่ อ มใจ หลัง จากการบํ า เพ็ ญเพี ยรยิงใหญ่ ใ นการสละความ
ต้ องการและจิตใจตน น่าอัศจรรย์ว่าวารโฟโลมีรับพรนีตังแต่วยั หนุ่ม หัวใจเขาช่าง
บริ สทุ ธิ จิตใจงดงามยิงของเขาช่างเจียมตนเรี ยบง่ายนัก!
“การใคร่ ครวญในหมู่ผ้ เู ริ มต้ นเป็ นการเรี ยนรู้ สภาพจิตใจตนเองแท้ จริ ง” ท่าน
ยอห์นแห่งบันไดกล่าว ในการทดสอบตนวารโฟโลมีหนุ่มจึงพบพรสวรรค์ทีปรากฏใน
จิตวิญญาณ แม้ ท่านมุ่งหวังเข้ าสู่สภาวะเหมือนทูตสวรรค์ ท่านไม่ได้ เร่ งทําให้ ความ
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ตังใจนันเกิดขึนรวดเร็ ว ท่านถือว่าไร้ รากแก่นหากจะผูกมัดตัวเอง ควรปฏิญาณตนเป็ น
นักบวชก่อนแล้ วค่อยฝึ กตนให้ ชินการถือปฏิบตั ิข้อบังคับต่างๆ ในชีวิตนักบวชเคร่งครัด
และทํ า งานหนัก รวมทังประกอบวี ร กรรมต่า งๆ ไม่ เ ฉพาะทางกายแต่ร วมถึ ง จิ ต
วิญญาณด้ วยการกระทํา จนสังสมประสบการณ์ มากพอแล้ ว เขาจะตังใจวิงวอนขอ
พระเจ้ า เพือพระองค์จกั ทรงตอบแทนด้ วยฉายาทูตสวรรค์ดงั ทีใฝ่ หามานาน
ในอาศรมหนึงใกล้ ราโดเนช ซึงอาจเป็ นสํานักสงฆ์เดียวกับทีฮัทโคฟ มีอธิการ
ชราถ่ อ มตนท่ า นหนึ งนามมิ โ ตรฟาน ไม่ มี ใ ครรู้ ว่ า วารโฟโลมี ใ กล้ ชิ ด ท่ า นทางจิ ต
วิญญาณตังแต่เมือใด เป็ นไปได้ วา่ ก่อนวารโฟโลมีจะไปถินกันดาร หรื อเป็ นได้ วา่ นานๆ
ครังท่านมิโตรฟานจะมาเยียมวารโฟโลมีในทีกันดารสันโดษและมาประกอบพิธีกรรม
ศักดิสิทธิทีโบสถ์ นักเขียนผู้ประเสริ ฐทีเขียนชีวประวัติท่านไม่ได้ กล่าวเรื องนี เพียงระบุ
ว่าท่านนักพรตเชิญท่านมิโตรฟานมาเยือนถินกันดาร และเขาดีใจบอกไม่ถูกทีท่าน
เดินทางมาจริ งๆ เขาต้ อนรับพระอธิ การประหนึงแขกสําคัญพิเศษทีพระเจ้ าประทาน
ขอร้ องจริ งใจให้ พํานักต่อทีเรื อนพักนานเท่าใดก็ได้ ท่านผู้เฒ่าประเสริ ฐก็เต็มใจทําตาม
คําขอ ส่วนวารโฟโลมีเมือมองทีชีวิตบริ สทุ ธิ ของท่านผู้เฒ่าด้ วยความเลือมใสแล้ ว ก็
พลันอยากสนิทใกล้ ชิดท่านเต็มหัวใจเหมือนเป็ นพ่อแท้ ๆ
เวลาผ่านไป ชายหนุ่มประเสริ ฐโค้ งศีรษะนอบน้ อมต่อท่านผู้เฒ่า ขอให้ ท่าน
ปลงผมให้ โ ดยกล่า วว่า “โปรดเถิ ด คุณ พ่อ โปรดให้ ลูก เป็ น นัก บวช ซึงลูก รั ก ตังแต่
เยาว์ วยั และปรารถนาปลงผมบวช11มานาน มีแต่ประสงค์ของบิดามารดาเท่านันที
เหนียวรังลูกไว้ แต่บดั นี พระสิริจงมีแด่พระเจ้ า ลูกเป็ นอิสระจากทุกสิงแล้ ว ลูกกระหาย
11

ปลงผมบวช การเป็ นนักพรต (monk) คือให้ สตั ย์ว่าจะรักษาพรหมจรรย์ สมถะ เชือ
ฟั ง และเสมอต้ นเสมอปลาย นักพรตมักใช้ ชีวิตสันโดษ และปลงผมโดยสงฆ์ซงมั
ึ กเป็ นพระอธิการ
การปลงผมคือตัดปอยผมบางส่วน (ปั จจุบนั ตัดปอยผม 4 ปอยเป็ นรูปกางเขน จากด้ านหน้ า หลัง
และด้ านข้ างทังสองของศีรษะ)
พระสงฆ์ อ อร์ โ ธด็อ กซ์ (priest) จะปลงผมบวชโดยพระสัง ฆราช ส่ว นนัก พรตที เป็ น
พระสงฆ์ด้วย จะเรียกว่า Hieromonk หรือพระสงฆ์นกั พรต
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ชีวิตนักบวชในถินกันดารสุดวิญญาณดังเช่นกวางกระหายตานํา”
ท่านพระอธิ การเฒ่าไม่ขดั ความประสงค์ชายหนุ่ม ท่านกลับสํานักสงฆ์ทนั ที
และพาเหล่าพีน้ องกลับมาด้ วย พร้ อมนําสิงของจํ าเป็ นทีต้ องใช้ ในการปลงผมบวช
วันที ตุลาคม
ทีวัดน้ อยอัตคัดของนักพรตก็มีพิธีปลงผมบวชแก่ชายหนุม่ วัย
ปี ผ้ นู ี วันนีเป็ นวันทีพระศาสนจักรศักดิสิทธิเฉลิมฉลองรํ าลึกถึงนักบุญมรณสักขีเซอร์ กี
และวาคฮาตามธรรมเนียมในสมัยนัน ท่านวารโฟโลมีจึงได้ รับนามว่าเซอร์ กี
เมือเสร็ จสินพิธีปลงผมบวช ท่านมิโตรฟานก็เจิมศีลแก่นกั พรตใหม่ประกอบพิธี
ศีลศักดิสิทธิ แห่งพระคริ สต์ นวกะจึงเปี ยมด้ วยพระกรุ ณาคุณแห่งพระจิ ตเจ้ าผู้ทรง
ศักดิสิทธิ ในโบสถ์ ก็อบอวลด้ วยกลินหอมอันไม่อาจพรรณนาของเครื องบูชาพระเจ้ า
กลินหอมอัศจรรย์นีกระจายไปทัวกระทังนอกกําแพงโบสถ์ทรุ กันดาร... ผู้เป็ นประจักษ์
พยานแห่งอัศจรรย์นีต่างพูดกันภายหลังถึงสิงทีเกิดขึน ต่างสรรเสริ ญพระเจ้ าผู้ทรงยก
ย่องคนทีพระองค์พอพระทัย
“ท่านเซอร์ กีจึงเป็ นนักพรตท่านแรกทีปลงผมบวชในสํานักสงฆ์โดดเดียวของ
ตน เป็ นคนแรกด้ วยการเริ มต้ น และเป็ นคนสุดท้ ายด้ วยปั ญญา เป็ นคนแรกตามลําดับ
และเป็ นคนสุดท้ ายด้ วยการฝึ กตนทํางานในความสํารวมยิงทีท่านเลือกแบกรับเพือ
ถ่อมใจตน กล่าวได้ ว่าท่านเป็ นทังคนแรกและคนสุดท้ ายในเวลาเดียวกัน เพราะแม้ มี
คนมากมายบวชทีโบสถ์นนหลั
ั งจากท่าน แต่ไม่มีใครเติบโตทางจิตวิญญาณทัดเทียม
ท่าน หลายคนเริ มบําเพ็ญเพียรเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ทกุ คนทีลงท้ ายเหมือนท่าน ท่าน
เซอร์ กีมีศิษย์จํานวนมาก ในจํานวนนันมีหลายคนบําเพ็ญเพียรหนักและเป็ นนักบวชที
ดีในสํานักสงฆ์ แต่ไม่มีใครเทียบท่านเลย สําหรับทุกคนแล้ วและตลอดไป ท่านเซอร์ กี
ยังเป็ นความสมบูรณ์แบบของนักบวช ในการปลงผมท่านไม่เพียงสละเส้ นผมเท่านัน
แต่ยงั สลัดกิเลสตัณหาส่วนตนทุกประการจากตัวเองตลอดกาล ดังปลดเปลืองอาภรณ์
ทางโลกออก ประหนึงว่าท่านปลงกายทางโลกในตัวตนเก่าออก เพือสวมใส่ตวั ตนใหม่
ทีดําเนินในความจริ งและเชิดชูความเทียงแท้ เมือท่านคาดเข็มขัดแล้ วก็เตรี ยมตนต่อ
วีรกรรมทางจิตวิญญาณอันกล้ าหาญ ละทิงทุกสิงในโลกนี ท่านเหมือนอินทรี หนุม่ ฟื น

นักพรตหนุม่ ปลงผม

53

ตัวทีเหินลอยสูค่ วามตระหนักทางจิตวิญญาณเบืองสูง...”
นักบุญเอพิฟานีศิษย์ทีคูค่ วรกล่าวไว้ เกียวกับครู ผ้ สู งู ส่งของตน ใครอืนเล่าจะดี
และใกล้ ชิดกว่าท่านเอพิฟานีทีจะประเมินค่าวีรกรรมนักบวชผู้เป็ นทีรักของตนได้
นวกะเซอร์ กีใช้ เวลาทังหมดเจ็ดวันอยู่แต่ในวัดน้ อยของตน ทุกวันพระอธิการ
เฒ่าจะประกอบพิธีกรรมศักดิสิทธิและประกอบพิธีศีลมหาสนิทแห่งพระคริ สต์แก่เขา
ตลอดเจ็ดวันเซอร์ กีไม่รับประทานอะไรทังสินนอกจากขนมปั งเสกทีรับจากการบวช
เพื อให้ จิ ต ใจตืนตัว เซอร์ กี เ ว้ น การมีส่วนร่ ว มทุกอย่าง ไม่เ อ่ย อะไรทังสินนอกจาก
หนังสือสดุดีและบทขับขานแห่งจิตวิญญาณ เมือเขาปลอบประโลมตนเอง เขากล่าว
สรรเสริ ญพระเจ้ าและเพรี ยกหาพระองค์จากก้ นบึงหัวใจอันซาบซึงในพระคุณพระเจ้ า
ดังนี “พระเจ้ าข้ า โปรดทรงรักสถานพํานักทีข้ าสร้ างเพือพระองค์ด้วย อันเป็ นสถานแห่ง
พระเกียรติคณ
ุ พระองค์ (สดุดี : ) พระบัลลังก์ศกั ดิสิทธิจะสรรเสริ ญทีพํานักพระองค์
โอ พระเจ้ า ตลอดชัวอายุขยั (สดุดี : ) ทีประทับพระองค์ช่างเป็ นทีรักยิงเพียงนี พระ
เจ้ าแห่งกําลัง ดวงจิตข้ าหวังและขอพักพิงในสถานของพระองค์ หัวใจและร่ างกายข้ า
แสนยินดีถึงพระองค์ผ้ ทู รงชีพเป็ นนิจ เพราะว่าวิหค–คือใจข้ า–ค้ นพบถําอาศัยมันแล้ ว
ส่วนพิราบก็เจอรังมันแล้ ว เพือวางลูกน้ อยมันไว้ ทีนัน... ผู้พํานักในสถานของพระองค์ก็
เป็ นผู้ประเสริ ฐแล้ ว ตลอดชัวกัปชัวกัลป์ ต่างเทิดทูนสรรเสริ ญพระองค์ (สดุดี : - )
เพราะหนึงวันในสถานของพระองค์ก็ดีกว่าพันวันบนโลก และการอยู่ในเคหสถาน
พระองค์พระเจ้ าของข้ า ก็ดีกว่าอยู่ในหมูเ่ หล่าคนบาป (สดุดี : )” นันเองทีดวงจิต
เซอร์ กีร้องเพรี ยกหาพระเจ้ าและเร่าร้ อนด้ วยเปลวไฟพระเจ้ า
โลกนีไม่ร้ ู จักและไม่อาจรู้ จักการปลอบประโลมใจในพระเจ้ า ซึงเป็ นสิงทีพระ
เจ้ าประทานแก่ผ้ ูบากบันเพือความรอด โลกนีเห็นเพียงความรุ นแรงและความขัดสน
ข้ นแค้ นของหนทางนักบวช ด้ วยไม่อยากจากเส้ นทางกว้ างใหญ่อย่างทีคนอืนทํากัน จึง
หันเหรังเกียจการบําเพ็ญเพียรของนักบวชและบอกว่าเป็ นเรื องไร้ สาระโง่เขลา และ
ถึงกับบอกว่าเป็ นอาชญากรรมแห่งการทรมานตนเอง... เราจะไม่พูดให้ โลกรู้ ถึงสิงที
พวกเขาเองยังไม่ร้ ู เพราะยากจะอธิ บายความงามของดอกไม้ แก่คนตาบอด แต่จง
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ปล่อ ยให้ โ ลกลองมองเพ่ง ละเอี ย ดกว่า เดิ ม แม้ แ ต่ม องผลการบํ า เพ็ ญ เพี ย รในหมู่
นักบวช เมือนันโลกจะรู้ พลังยิงใหญ่ในชีวิตทางจริ ยธรรมและไม่มองว่าเป็ นสิงไร้ สาระ
อีกต่อไป... ครังหนึงนักบุญปลาโตนแห่งมอสโคว์ร้องว่า “โอ้ ท่านผู้ความคิดมืดมัวและ
หัวใจช่างอ่อนแอ จงดูนกั บุญเซอร์ กีผ้ เู ป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ าเถิด น่าทึงนัก ท่านทุม่ เท
บําเพ็ญเพียรหนักเพือบรรลุคณ
ุ ธรรมไม่ใช่หรื อ แน่หรื อทีนําตาหรื อหยาดเหงือทีท่าน
หลังริ นนันสูญเปล่า และกลืนกินเมล็ดพันธุ์ศกั ดิสิทธิทีปลูกไว้ ในวิญญาณ โอ หามิได้
เมือเวลาผ่านไปหลายร้ อยปี เมือเรามองไปยังท่านเซอร์ กี นามท่านก็ยงั ติดปากเรา ยัง
เป็ นทีระลึกถึงอย่างยกย่องเทิดทูน เส้ นทางชีวิตศักด์สิทธิของท่านก็เป็ นทีบูชา” เพราะ
เหตุใดหรื อ ก็เพราะพระกรุ ณาคุณพระเจ้ า การบําเพ็ญเพียรของท่านเปลียนสภาพ
ธรรมชาติแห่งจริ ยธรรมทังหมด และคืนความสะอาดบริ สทุ ธิไร้ เดียงสาอย่างเด็กๆ แก่
ท่าน รวมทังความประเสริ ฐสุดทีเป็ นอมตะและคุณค่าศักดิศรี สงู ส่งดังพระเจ้ าผู้สงู ศักดิ
ทังหมดนีซึงสูญหายไปตังแต่สมัยอดัมคนแรก และถูกไถ่กลับมาแก่เราด้ วยการหลัง
โลหิตทีสูงศักดิอย่างประเมินค่าไม่ได้ ของอดัมทีสอง นันคือพระเยซูเจ้ า
เจ็ดวันผ่านไปรวดเร็ วเหมือนวันเดียว ถึงเวลาทีเซอร์ กีต้องจากพระอธิการเฒ่า
“คุณพ่อ” นักบวชหนุ่มกล่าวเศร้ าสร้ อยแก่บิดาแห่งพระวรสารตน “เมือท่านจะ
จากไปและทิงข้ าลําพังในถินกันดารไร้ ผ้ คู นทีนี... ข้ าอยากอยู่สนั โดษมานาน และขอ
พระเจ้ าดลบันดาลเรื องนีเสมอมา เมือข้ าระลึกคําปกาศกว่า ‘จงออกไปสูภ่ ายนอก จง
ไปอยูท่ ีกันดารห่างไกล...’ ขอถวายพระพรแด่พระเจ้ า พระองค์ไม่ทรงทอดทิงคําภาวนา
ข้ าสูญเปล่า ขอบพระคุณพระองค์ทีทรงประเสริ ฐแท้ ทรงเมตตาไม่ทอดทิงข้ าในข้ อนี
ให้ ข้ามาอยูท่ ีกันดารเปล่าเปลียวและ... คุณพ่อ เมือท่านไปจากทีนีแล้ ว โปรดอํานวย
พรข้ าผู้อ่อนน้ อมต่อท่านด้ วยเถิด โปรดภาวนาเพือการถือสันโดษของข้ า... โปรดชีนํา
ว่า ควรอยู่ในการละตนโดดเดี ยวอย่า งไร และควรภาวนาต่อ พระเจ้ าอย่างไร ควร
หลีกเลียงสิงไม่ดีตอ่ จิตใจอย่างไร ควรต่อสู้ศตั รู และความคิดเย่อหยิงยโสอย่างไร จาก
สิงทังปวงเหล่านี... ด้ วยข้ ายังเป็ นนวกะ ต้ องขอคําปรึกษาท่านทุกเรื อง!”
ท่านผู้เฒ่าประหลาดใจความอ่อนน้ อมถ่อมตนของนวกะผู้นี “เจ้ าขอข้ าซึงเป็ น
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คนบาปหนาให้ บอกเรื องทีเจ้ าเองก็ร้ ูดีพอๆ กับข้ า โอ คนสัตย์ซือ!” ท่านมิโตรฟานกล่าว
“เจ้ าสอนสังตนเองในการบําเพ็ญเพียรแล้ ว ข้ าคงทําได้ เพียงอวยพรให้ พระเจ้ าประทาน
ความเข้ าใจแก่เจ้ า และนําเจ้ าไปสูก่ ารเจริ ญถึงทีสุดทางจิตวิญญาณ”
ท่านผู้เฒ่าสนทนากับเซอร์ กีอีกเล็กน้ อยเรื องชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณและเตรี ยม
ออกเดินทาง เซอร์ กีนมัสการแทบเท้ า ขอท่านผู้เฒ่าอํานวยพรเป็ นครังสุดท้ ายก่อนจาก
ให้ ท่านภาวนาเผือเขา “ขอคุณพ่อโปรดภาวนาด้ วยเถิด” เซอร์ กีกล่าว “เพือพระเจ้ าจะ
ประทานพลังข้ าในการยืนหยัดต่อต้ านสิงลวงทางกายและความใคร่อยากทีมาทดสอบ
ของมาร เพือพระองค์จะทรงรั กษาข้ าให้ รอดพ้ นจากสรรพสัตว์ร้ายท่ามกลางความ
ยากลําบากในทีเปล่าเปลียว”
“พระเจ้ าทรงประเสริ ฐ” ท่า นผู้เ ฒ่ากล่า ว พร้ อมเสีย งแห่งความเชื อทีเปล่ง
ออกมาชัดเจนในคําพูดท่าน “พระองค์ไม่มีวนั ยอมปล่อยให้ เราถูกทดสอบมากเกินกว่า
ทีเราพึงทนได้ อัครสาวกท่านหนึงบอกเผือเราว่า ‘เราทําทุกอย่างให้ สําเร็ จได้ ด้วยพระ
คริ สต์ผ้ ปู ระทานความเข้ มแข็งแก่เรา’ เมือข้ าไปจากทีนีแล้ ว ข้ าจะมอบเจ้ าไว้ ในพระ
หัตถ์ พระเจ้ า พระเจ้ าจะเป็ นทีพักพิงใจและเป็ นกําลังแก่เจ้ า พระองค์จะช่วยเจ้ ายืน
หยัดต่อสู้อาวุธมารร้ าย พระเจ้ าทรงรักคนทีใช้ ชีวิตเพือพระองค์ พระองค์จะโปรดรักษา
ย่างก้ าวเดินเจ้ านับจากนีและตลอดไป”
ในตอนท้ ายบทสนทนา ท่านมิโตรฟานกล่าวแก่เซอร์ กีว่าสถานทีพํานักในถิน
กันดารของท่าน พระเจ้ าจะทรงโปรดให้ เป็ นสํานักสงฆ์อนั ยิงใหญ่มีชือเสียงซึงจะนํา
เกี ย รติ แ ด่พ ระนามพระเจ้ า จากทัวสารทิ ศ ในภายหลัง ท่า นกล่า วบทภาวนาสันๆ
อํานวยพรเซอร์ กีผ้ ทู ีท่านบวชให้ แล้ วจึงจากไปอย่างสงบ
นันเอง เซอร์ กีจึงเหลืออยูต่ วั คนเดียวในถินกันดารทีรัก เขาอยูท่ ีนันโดยไม่มีผ้ ชู ี
ทางหรื อเพือนร่ วมบําเพ็ญเพียร ไม่มีผ้ ใู ห้ คําแนะนําหรื อผู้ช่วย อยู่กบั พระเจ้ าผู้สถิตอยู่
ทุกทีเพียงลําพังและเป็ นผู้ไม่มีวนั ทอดทิงคนละทิงทุกอย่างเพือพระองค์ผ้ เู ดียว... จิตใจ
ดีงามของเซอร์ กีช่างบริ สทุ ธิสดใสยิง ทังเรี ยบง่ายและเปิ ดกว้ างเพือรับพระกรุ ณาคุณ
พระเจ้ า ด้ วยการเกือหนุนตามพระกรุณาเงียบๆ พระเจ้ าก็ทรงนํานักพรตหนุม่ ต่อสู้การ
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ถูกล่อลวง ซึงด้ วยแผนการสร้ างวิหารศักดิสิทธิแห่งความรอดของเรานัน เป็ นสิงทีเลียง
ไม่ได้ และเป็ นไปเพือวิญญาณบริ สทุ ธิยิง... ในความจริ ง ท่านเซอร์ กีเป็ นผู้ปราดเปรื อง
อย่างทีพระศาสนจักรศักดิสิทธิขนานนามท่าน เมือท่านเจริ ญรอยตามบิดาผู้ศกั ดิสิทธิ
ในถิ นกันดารในอดีต และเป็ นผู้วางรากฐานชี วิตนักบวช ท่านเซอร์ กีก็เหมือนท่าน
เหล่านันทีไม่ได้ เกิดปั ญญาด้ วยความรู้ ทีถ่ายทอดจากคนอืนๆ มากเท่าทีท่านรับจาก
พระเจ้ าด้ วยพระองค์เอง เมือท่านเจริ ญยิงด้ วยสมบัติแห่งปั ญญาพระเจ้ าจากสรวง
สวรรค์ จึงทําให้ ผ้ อู ืนรอบข้ างเจริ ญปั ญญาเพือนําไปสูค่ วามรอดของพวกเขาด้ วย

บทที
อยู่ตามลําพังกับพระเจ้ า
การบําเพ็ญเพียรในถินทุรกันดารทีโลกว่าแปลก ศัตรูสามตัว–ร่างกาย โลก และมาร
การต่อสู้หนักหน่วง หลักการท่านวาสิลยี ิงใหญ่สาํ หรับนักพรต ความอดทนของเซอร์ กี
ความกลัวและภูติผี การคุกคามผู้ออ่ นแอ การรุกรานของ “เฒ่าเจ้ าเล่ห์” สัตว์ป่าดุร้าย
การต้ อนรับขับสู้คนแปลกหน้ าของผู้พํานักในถินทุรกันดาร ลักษณะพระฉายาพระเจ้ า
ครึงหลังของคําสอนอันยิงใหญ่ของพระคริ สต์
(1340 – 1342)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูท้ ําให้กิเลสในเนื อหนังตนตายไปสิ น
เพือพระเจ้า จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูเ้ อาชนะการรุกรานมาร
ซาตานชัวด้วยกําลังพระเจ้า
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูเ้ ดิ นตามรอยท่านโอนูฟรี ผยู้ ิ งใหญ่ในถิ น
กันดาร จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูเ้ ดิ นตามท่านปาอิ ซีในสถาน
บริ สทุ ธิ นิ รันดร
อคาฟี สต์ อิค.

โปรดอภัยเถิด คุณพ่อนักบุญเซอร์ กี ถ้ าเราบังอาจล่วงเกินทางความคิดเข้ าไปในเรื อน
ย่อมในถินกันดารท่าน เพือเข้ าถึงแก่นแท้ ลําค่าของจิตใจท่านด้ วยปั ญญาบาปช้ าของ
เรา เพือปลอบประโลมใจเราด้ วยการตระหนักถึงโลกทีมองไม่เห็นแห่งการบําเพ็ญ
เพียรของท่าน ท่านเซอร์ กีผ้ ปู ระเสริ ฐเปี ยมด้ วยพระปรี ชาญาณทีเราไม่ค่คู วรแก่การ
ตระหนัก และไม่เหมาะสมด้ วยดวงตาจิตใจเรามืดมัวด้ วยกิเลสตัณหา ทว่าเมือมองไป

58

บทที 6

ยังความรักท่านทีเหมือนพระคริ สต์แล้ ว เราก็ปักใจเชือว่าท่านปรารถนาสอนสังศิษย์
ต้ อยตําของท่านให้ เขาเห็นสิงต่างๆ มากมายทีมีแต่พระเจ้ าผู้ทรงกุมใจเราจะทรงเป็ น
พยานได้ สถานพํานักทุรกันดารของท่านบิดาเปี ยมความรั กจะไม่ขับไล่เราไปไกล
เพราะเราหวังรวบรวมเศษเสียวอาหารฝ่ ายวิญญาณมือนีซึงเหลือจากอาหารทีศิษย์
ท่านรับประทาน เพือดับหิวกระหายแก่วิญญาณหิวโหย
“นี แหละเขา” เราจะพูด คํ า ท่ า นนัก บุญ ปลาโตนที เราไม่มี วัน ลื ม “นี แหละ
นักพรตเราในทีสันโดษหวานชืน ในเรื อนพักตําต้ อยแต่แสนสงบ สายตาเขาเพ่งมองที
พระองค์ผ้ ทู รงพระชนม์อยู่เสมอบนสรวงสวรรค์ สายตานันเต็มไปด้ วยนําตาแห่งการ
สํานึกบาป... ความคิดเขาสนทนากับพระเจ้ าเสมอ ลินเขาสรรเสริ ญผู้ทรงเป็ นเจ้ าแห่ง
ทังปวง หัวใจเขาเป็ นดังทีพํานักแห่งคุณธรรมทังปวง ด้ วยเหตุนจึี งเป็ นทีพํานักของพระ
จิตเจ้ าผู้ทรงศักดิสิทธิ มือเขารับใช้ เขาด้ วยความต้ องการทางร่ างกาย... ห่างไกลจาก
ความว้ าวุ่นและสิงมอมเมาทางโลก ทํางานรับใช้ พระเจ้ าด้ วยความยําเกรง... และอยู่
ในโอวาทพระองค์ (สดุดี : ) ทํางานในความสันโดษทีพึงปรารถนา ในความเงียบงัน
หวานชืน มีแต่ความคิดไม่ไหวติงตลอดเวลา เขาไม่ถกู กดดันด้ วยความกังวลในการ
ใคร่ครวญและมีแต่วิญญาณสงบ... โอ ช่างเป็ นสถานภาพน่ายกย่องหลงใหลยิง”
แต่ก่อนทีเซอร์ กีจะบรรลุสถานะอันแสนประเสริ ฐนี ก่อนจะเข้ าถึงความหอม
หวานของการวิเวกในถินทุรกันดาร เขาต้ องทนการดูถกู มากมายขนาดไหน ต้ องทนรับ
การต่อสู้หนักหนาสาหัสเพียงใด “ใครเล่าจะเห็น” ท่านเอพิฟานีลูกศิษย์ผ้ ูประเสริ ฐ
กล่าว “การบําเพ็ญเพียรทีออกปลีกวิเวกของจิตใจแข็งแกร่ งทังหมด ซึงปฏิบตั ิตาม
อย่างตืนตัวต่อกฎข้ อบังคับนักพรต ใครอีกจะเข้ าใจคราบนําตาและลมหายใจทีเขามี
ต่อพระเจ้ า เสียงครวญในการสวดภาวนาและเสียงร้ องไห้ ของหัวใจ การตืนของเขา
ตอนกลางวัน และการหลับ ใหลตอนกลางคื น การยื น หยัด แสวงหาพระเจ้ า อย่ า ง
ต่อเนือง การคํานับถึงพืนเบืองพระพักตร์ พระเจ้ า ใครเล่าจะเข้ าใจการคํานับบูชาและ
นมัสการของเขา ใครจะเล่าให้ ฟังเกียวกับความหิวกระหาย ถึงความขัดสนและขาด
แคลนทุกสิง ถึงเรื องกิเลสตัณหาทีมาจากมารและเรื องสิงน่ากลัวในถินทุรกันดาร”
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พระเจ้ าทรงฤทธิ และพร้ อมเสมอในการช่ ว ยผู้เ พรี ย กหาพระองค์ “แต่ ผ้ ูมี
ประสบการณ์ย่อมรู้ ดีว่า” นักบุญฟิ ลาเรี ยตหัวหน้ าคณะสงฆ์แห่งมอสโคว์กล่าว “ชีวิต
นักบวชความยากลําบากเพียงใดในการถือสันโดษเต็มตัว” ความยากลําบากเหล่านี
มากมายระดับ ทีคนไม่เคยลองก็ ย ากจะเชื อว่าเป็ น จริ ง บางครั งไม่เชื อเลยด้ วยซํา
เพราะจากเรื องเล่าเหล่านัน โลกฟั งดูตา่ งจากทีเห็นมาก เป็ นโลกทีคนบาปมองไม่เห็น
เพือเห็นภาพและเข้ าใจง่ายขึนถึงความลําบากของการบําเพ็ญเพียรในถิน
ทุรกันดารของนักบุญเซอร์ กี เราจะลองวาดภาพให้ ดคู ร่าวๆ ถึงความลําบากทีท่านเจอ
อย่างทีคนมีประสบการณ์ผา่ นเส้ นทางอันทรหดและอึดอัดนีบอกเล่าให้ ฟัง
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นักพรตถินกันดารก้ าวสูท่ างเดินตนด้ วยยินดียิง ไม่มีใครบังคับท่านให้ ทําเช่นนี
ความตังใจแรงกล้ าต่อการแสวงหาการบําเพ็ญเพียรพาเขาเข้ าถินกันดาร ความทุกข์
ยากขัดสนเกิดจากกิเลสภายนอก คําภาวนาเขาพรังพรู ทงนํ
ั าตา ตัวเขาเร่ าร้ อนด้ วย
เพลิงปรารถนาแห่งพระเจ้ า... นันคือสิงทีเกิดขึนตอนแรกสุดของการบําเพ็ญเพียร แต่
เมือความตืนเต้ นช่วงแรกผ่านไป วันเวลาทีเต็มไปด้ วยความตังใจมุ่งมันแรงกล้ าและ
อ่อนน้ อมซึงง่ายต่อการทําให้ ตวั ตนเก่าตายไป ได้ ผลัดเปลียนเป็ นวันเวลาแห้ งแล้ งฝ่ าย
จิตวิญญาณ ความเจ็บปวดแทบทนไม่ไหว ความคิดทีไม่เชือฟั งจิตใจและเตลิดไปทัว
คําภาวนาไม่เกิดผลในใจ ใจก็เจ็บปวด วิญญาณคอยจะหนีจากกางเขนและเริ มเย็นชา
เรื องฝ่ ายจิตวิญญาณ... ยังมีความหิวกระหาย เหน็บหนาว ความรักตัวกลัวตายจาก
สัตว์ป่ารายรอบ ความขาดแคลนไร้ ทีพึงในถินกันดาร รวมถึงความอ่อนแอทังกายใจ
โดยสินเชิง... แม้ การพักผ่อนหลับนอนตามปกติก็ยงั เป็ นศัตรู ตวั ฉกาจทีนักพรตต้ อง
ต่อสู้ด้วย... ส่วนโลกภายนอกตอนนันก็ดึงเขาให้ กลับไปหาทีเก่าด้ วยความทรงจําใน
อดีต ก็ทีเก่าเขาอยูส่ บาย อบอุน่ ปลอดภัย ไม่ขาดแคลนสิงใดเหมือนตอนนี เขาอาจรับ
ความรอดทีนันก็เป็ นได้ แล้ วจะต้ องบําเพ็ญเพียรให้ หนักกว่าไปทําไม ทําไมต้ องมาถิน
กันดารน่ากลัวและทนลําบากขัดสนอย่างนี... เขาไปสํานักสงฆ์ไหนก็ได้ ทีมีพีน้ องดีๆ
ช่ ว ยแบ่ง เบาความเศร้ าโศกและช่ว ยต่อ สู้มารร้ ายด้ วยคํา แนะนํ าที ดี แ ละร่ วมสวด
ภาวนาอย่างพีน้ องให้ กนั และกัน... เช่นนีเองทีโลกภายนอกและฝ่ ายเนือหนังรบกวน
นักพรตเราด้ วยข้ อเรี ยกร้ องต่างๆ นานา นียังไม่พูดถึงความคิดบาปหนาในใจ เวลา
พายุถาโถมเข้ ามา แรงใคร่ อยากและกิเลสตัณหามักกระเพือมสูงและไล่ลา่ นักพรตให้
กลับไปโลกเดิมโดยจุดหัวใจให้ ลกุ โชน... ถ้ าไม่ด้วยพระกรุ ณาคุณพระเจ้ า ทีหลายครัง
ช่วยปลอบประโลมผู้กล้ าด้ วยการปรากฏและสัมผัสถึงจิตวิญญาณทีหวนกระหายแล้ ว
และถ้ าไม่ใช่เพราะพลังพระคริ สต์ทีช่วยเติมเต็มความอ่อนแอ ก็คงไม่มีนกั พรตคนใด
ยืนหยัดในการต่อสู้ทีหนักหนาเกินกว่ามนุษย์จะรับมือไหวนี
แต่นียังไม่ใช่ความยากลําบากทังหมดทีเขาพบเจอในถินทุรกันดาร แม้ ตอนที
ความสงบใจจากพระกรุ ณาคุณพระเจ้ าหลังไหลเข้ ามาในใจนักพรตแล้ ว ใจเขาก็ยงั มี
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ความคิดหลงใหลความสําเร็ จผุดขึนมา รวมทังความคิดหยิงยโสทีมักนําผู้บําเพ็ญเพียร
ให้ ต กจากเส้ น ทางหรื อ ไม่ก็ เ สีย สติ ด้ ว ยเหตุนี สํา หรั บ ผู้ใ คร่ อ ยากพบชี วิ ต ฝ่ ายจิ ต
วิญญาณแล้ ว ยิงเราไปไกลเท่าไร ก็จะเปิ ดให้ เกิดการต่อสู้มากขึนไม่เพียงกับฝ่ ายเนือ
หนังตนเองและความคิดเท่านัน แต่ยงั รวมไปถึงจิตวิญญาณชัวใต้ ฟา้ สวรรค์
นักบุญฟิ ลาเรี ยตกล่าวว่า “ศัตรู ทีมองไม่เห็นเหล่านีเข้ ามาเร็ วมาก คนสละโลก
และฝื นร่ างกายยิงต้ องใคร่ ครวญทางจิตวิญญาณ สือสารกับพลานุภาพแห่งสวรรค์
และพระเจ้ า นันเองเมือมารจะขัดขวางเขาไม่ให้ สําเร็ จ มันจะปรี เข้ าหาอย่างสกปรก
โสมม นอกจากปล่อยลูกศรเพลิงแห่งความคิดสกปรกโจมตีจากแต่ไกล มันยังเล็ดรอด
เข้ าไปในพืนทีจิ นตนาการความรู้ สึก ดลบันดาลภาพประหลาดและฝั นอัน ไม่จ ริ ง ”
บางครั งฝั นเหล่านี ส่งมาเพื อล่อ ลวงผู้บํ าเพ็ ญเพียรด้ วยความคิ ดจอมปลอมว่าตน
ศักดิสิทธิ นันเองทีคนแสวงหาความรอดของพระเจ้ าจักต้ องป้องกันล้ อมกรอบตัวเอง
ทุกด้ านด้ วยความถ่อมใจเหมือนพระคริ สต์ ตามคําพระคริ สต์ทีว่าจงฉลาดเหมือนงูเพือ
จะไม่ตายด้ วยเล่ห์เหลียมงู อันหมายถึงฆาตกรฝ่ ายวิญญาณเราคือมารร้ าย
เหล่าบิดาผู้ศกั ดิสิทธิทีเป็ นนักพรตเรี ยนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิตยากเย็นของตน
ได้ เขียนกฎเปี ยมด้ วยพระปั ญญาหลายข้ อในการต่อสู้ซึงเป็ นการบําเพ็ญเพียรยิงใหญ่
ไว้ แก่เรา กฎเหล่านีก่อเกิดเป็ น “ศาสตร์ แห่งศาสตร์ ” เป็ นศาสตร์ ชีวิตนักบวชเช่น กฎ
แห่งผู้ชีทางชีวิตนักบวชของนักบุญวาสิลีผ้ ยู ิงใหญ่ทีมีไว้ สําหรับผู้บําเพ็ญเพียรสันโดษ
ในถินกันดาร ซึงนักบุญเซอร์ กีนกั พรตเราใช้ เป็ นเครื องนําทาง ดังนี
1. จงรั กจะฟั ง และอ่านพระวาจาพระเจ้ า รวมทังชี ว ประวัติและคํา สังสอนของ
เหล่านักบุญ เพราะในนันเจ้ าจะพบกฎและแบบอย่างต่างๆ ของชีวิตศักดิสิทธิและเป็ น
ทีพอพระทัยพระเจ้ า
2. จงเฝ้ามองตัวเองไม่ลดละ ทุกคืนจงเฝ้าระวังความคิดและความปรารถนาของ
ตนทีผุดขึนมา คําพูดต่างๆ ทีเจ้ าพูดออกไป และทุกการกระทําทีเจ้ าทําไปตลอดทังวัน
จงสวดภาวนาพระเจ้ าอย่างตังใจจริ งเพือขอประทานอภัยต่อสิงทังปวงทีเจ้ าทําผิดต่อ
พระบัญญัติพระองค์ และจงเร่ งรี บแก้ ไขตนเองทุกวิถีทาง ทุกเช้ าหลังสวดภาวนาแล้ ว
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จงคิดใคร่ ครวญถีถ้ วนถึงสภาพจิตใจทีเจ้ ามีในวันทีกําลังมาถึง และจงยึดถือวิถีทางที
ถูกต้ องเพือจะไม่ทําบาป
3. จงครุ่นคิดไตร่ตรองบ่อยๆ ให้ ถีถ้ วนนานกว่าเดิมถึงความตาย ว่าความตายเป็ น
สิงหลีกเลียงไม่ได้ และไม่ทนั คาดคิดเสมอ สิงประเสริ ฐบนโลกไม่ได้ เป็ นประโยชน์แก่
ชีวิตหน้ า จงไตร่ ตรองเกียวกับการเสด็จมาถึงครังทีสองของพระคริ สต์เพือพิพากษา
โลก ถึงความทรมานของเหล่าคนบาป และความประเสริ ฐของผู้ชอบธรรม
4. จงรักการสวดภาวนาและจงสวดภาวนาสมําเสมอ
5. จงรั ก การถื อ ศี ล อด เพราะหากไม่ มี ก ารถื อ ศี ล อดแล้ ว ก็ ไ ม่ อ าจหลี ก เลี ยง
ความคิดชัว และเมือมีความคิดชัวก็ยอ่ มพาไปสูก่ ารทําชัว
6. ไม่ ว่ า เจ้ าอยู่ ที ไหนหรื อทํ า อะไรก็ ต าม จงจํ า ไว้ เสมอให้ ดี ว่ า พระเจ้ า
ทอดพระเนตรเจ้ าอยู่ ทรงเห็นทุกสิงทีเจ้ ากําลังคิด สิงทีเจ้ าปรารถนา และสิงทีเจ้ าทํา
7. จงรวบรวมปวงความคิด ความปรารถนา วาจา และการกระทําของตนเข้ าไว้
กับพระวรสารแห่งพระคริ สต์ จงกระทําตามพระบัญญัติพระคริ สต์ทงหมดโดยเคร่
ั
งครัด
และจงเป็ นคริ สต์เต็มตัว เพือจะรักพระเจ้ าอย่างแท้ จริ ง จงใคร่ ครวญให้ บ่อยทีสุดถึง
ความยิงใหญ่ของพระเจ้ า ถึงความประเสริ ฐของพระองค์ ถึงความต้ อยตําของตนเอง
และความบาปหนาของมนุษย์ จงนําการระลึกนึกถึงพระเจ้ าผู้ทรงศักดิสิทธิติดตัวไป
ทุกทีเหมือนเป็ นตราประทับทีไม่อาจลบเลือน
นันคือการบําเพ็ญเพียรอันยากลําบากของนักพรต เซอร์ กีก้าวมาในหนทาง
แคบนีด้ วยความปิ ติยินดี เพือจะไปถึงดินแดนความไร้ กิเลสตัณหาอันปราศจากความ
วุ่นวาย เซอร์ กีเรี ยนรู้ นานแล้ วก่อนออกเดินทางมายังถินกันดาร เกียวกับการต่อกรกับ
เนือหนังตนพร้ อมความใคร่ ปรารถนาสิงต่างๆ ด้ วยการพํานักในถินกันดารนีเขาจึง
เล็งเห็นประหนึงเป็ นหมายสําคัญถึงชัยชนะทีไม่มีวนั จบสินเหนือตัวเอง ในการถืออด
ระยะยาวและการบําเพ็ญตนขันสูงต่อไป เมือเขายกระดับจิตวิญญาณให้ สงู ขึนด้ วย
ความคิดในพระเจ้ า เขาจึงทําให้ ร่างกายเข้ มแข็งด้ วยการฝึ กตนทํางานไม่ร้ ู เหนือยไม่ร้ ู
หยุดหย่อน “ไม่ให้ สญ
ู เปล่าทีกินขนมปั ง” ดังท่านนักบุญปลาโตนกล่าว แต่กินขนมปั ง
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เปื อนเหงือจากความเหนือยล้ าบนใบหน้ า ในฤดูหนาวเมือผืนดินแตกระแหงด้ วยความ
หนาวเหน็บรุนแรง แน่นอนว่าท่านเซอร์ กีไม่ได้ ตวั เปล่า เขาใส่เสือผ้ าแค่ตวั เดียว อดทน
ความหนาวเหน็บ ในใจคิดแต่ว่าทําอย่างไรจึงจะหนีพ้นจากไฟนรกนิรันดร์ “ไม่มีสกั
ครังในชีวิตทีจะบ่นให้ ได้ ยิน ไม่เคยปริ ปากตัดพ้ อ ไม่เคยโอดครวญ ไม่เคยเดือดร้ อน ไม่
เลย เขาพอใจทุกสิงทีมีเสมอ ในความขาดแคลนลําบากทังหมด สงบทุกสถานการณ์
ทุกการทรมานของกิเลสและความทุกข์ยากของมนุษย์” ท่านเซอร์ กีทําตามคําพูดอัคร
สาวกเต็มภาคภูมิทีว่า “โลกทังโลกถูกตรึ งแก่ข้า และข้ าแก่โลกนี” (กาลาเทีย : )
ด้ วยพระกรุ ณาคุณพระเจ้ าข้ าจึงมีชีวิตอยู่ เหมือนข้ าไม่ข้องเกียวกับโลกนี นีเป็ นขุนพล
แท้ จริ งแห่งพระคริ สต์ ทีสวมใส่อาวุธพระเจ้ าเพือต่อสู้ความอ่อนแอในตัวมนุษย์และ
ผจญมารร้ าย เซอร์ กีต้องทนรับการทดสอบความทุกข์ยากมากมายโดยเฉพาะจากมาร
ตังแต่ตอนเริ มต้ นการบําเพ็ญเพียรสันโดษนี บ่อยครังศัตรู ทีมองไม่เห็นสร้ างภาพสัตว์
ป่ าร้ ายกาจน่ากลัวและตัวประหลาดน่าขยะแขยง เพือทําให้ นกั พรตกลัว มันมาพร้ อม
เสียงหวีดร้ องเขย่าประสาทและเสียงสัตว์ป่าโหยหวน เสียงขบเขียวเคียวฟั นน่ากลัว
เพือมุง่ ทําลายท่าน แต่นกั พรตผู้กล้ าหาญไม่กลัวการข่มขูล่ นของมั
ั
นแต่อย่างใด เพราะ
พระเจ้ าตรัสว่า “จงไม่กลัวภัยทีมาในความมืด หรื อลูกศรทีบินว่อนในเวลากลางวัน
จากสิงคืบคลานตอนกลางคืน หรื อจากภูติผีปีศาจตอนกลางวัน” (สดุดี : - ) ด้ วย
อ่ า นหนัง สื อ จรุ ง จิ ต ใจบ่ อ ยๆ เป็ น ประโยชน์ ท่ า นก็ ร้ ู ถึ ง ศิ ล ปะการล่อ ลวงทางจิ ต
วิญญาณ ซึงนักรบทางจิตวิญญาณท่านหนึงคือนักบุญยอห์นแห่งบันไดกล่าวว่า “จง
นําอาวุธแห่งการสวดภาวนาของตัวเองตีเหล่าทัพมารด้ วยพระนามพระคริ สต์ เมือนัน
ทูตสวรรค์จะมาหาเจ้ า เป็ นผู้อารักขาทีดีของเจ้ า อธิ ษฐานร่ วมกับเจ้ า” ด้ วยการสวด
ภาวนาทีเข้ มแข็งแต่ออ่ นน้ อม จดจ่อและเต็มไปด้ วยนําตา นักบุญเซอร์ กีทําลายกําแพง
ความกลัวในถินกันดารและความฝันต่างๆ เหมือนเป็ นใยแมงมุมบางๆ พระเจ้ าทรงปก
ปั กรักษาเขาไว้ ด้วยพระกรุณาคุณพระองค์ เมือเขาเห็นพระหัตถ์อนั ยิงใหญ่ของพระเจ้ า
เหนือตัวเขา ก็สรรเสริ ญพระองค์ทงวั
ั นคืนทีไม่ทรงทอดทิงคทาคนบาปไว้ ในกรรมสิทธิ
ของผู้ชอบธรรม (สดุดี : )
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ภายหลังนักบุญเซอร์ กีเล่าแก่ลกู ศิษย์ว่า ครังหนึงตอนกลางคืน ท่านเดินเข้ า
โบสถ์เพือร้ องเพลงสวดภาคเช้ า เมือเริ มคําสวดเท่านัน ทันใดกําแพงโบสถ์ก็พงั ครื นต่อ
หน้ าท่าน ซาตานเดินเข้ ามาตรงช่องดังกล่าวให้ เห็น เหมือนโจรขโมยยามวิกาลทีไม่ได้
เดินเข้ ามาทางประตู กองทัพภูติผีร้ายมาพร้ อมซาตาน ทุกตัวสวมใส่หมวกเล็กปลาย
แหลมและใส่เสือผ้ าเหมือนชาวลิธวั เนียซึงขณะนันเป็ นชนเผ่าทีชาวรัสเซียกลัวไม่น้อย
กว่าตาตาร์ พวกมันมาพร้ อมเสียงอึกทึกครึ กโครมและเสียงครางเหมือนสัตว์ป่า เสียง
ขบเขียวฟั นราวภูตินรก ชาวลิธัวเนียในจิ นตนาการพุ่งตรงเข้ ามาเหมือนจะทําลาย
โบสถ์ดงั กล่าว หายใจแรงเหมือนไฟด้ วยปากเหม็นเน่าแห่งการดูหมินพระเจ้ า...
“ออกไป ไปจากทีนีซะ วิงไปเร็ ว” พวกมันตะโกนบอกนักพรต “อย่าบังอาจอยู่
ทีนีอีก เราไม่ได้ บกุ รุกเจ้ า เจ้ าต่างหากบุกรุกเรา ถ้ าไม่ออกจากทีนี เราจะฉีกร่างเจ้ าเป็ น
ชินๆ เจ้ าจะตายในมือเรา”
“นันเป็ นวิธีของซาตาน” ท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐตังข้ อสังเกต ซึงเป็ นไปได้ ว่า
พูดตามคําสอนของอาจารย์ผ้ ยู ิงใหญ่ “นันเป็ นวิธีของศัตรูผ้ ไู ร้ กําลัง มันยกตัวด้ วยยโส
โอหัง ข่มขูจ่ ะเขย่าแผ่นดินให้ ลกุ เป็ นไฟ ทําให้ ทะเลแห้ งเหือด แม้ ว่าตัวมันเองอันเป็ นผี
นรกจะไม่มีฤทธิอํานาจใดๆ ก็ตาม กระทังจะควบคุมเหล่าสุกร” (มัทธิว : , )
เซอร์ กีไม่เดือดร้ อนใจจากการข่มขูด่ ้ วยมารร้ ายเหล่านี แถมยังเข้ มแข็งกว่าเดิม
คําสวดภาวนาทีสุขมุ ก็ยิงเร่าร้ อนกว่าเดิมในการแสวงหาพระเจ้ า “พระเจ้ า” เซอร์ กีเรี ยก
หาพระเจ้ าด้ วยคําพูดของผู้แต่งบทสดุดี “ใครเล่าจะเหมือนพระเจ้ า โปรดอย่าทรงนิง
เฉยแต่โปรดทรงสอนสัง ข้ าแต่พระเจ้ า เพราะเหล่าศัตรูพระองค์ก่อกวน” (สดุดี : - )
“พระเจ้ าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพและให้ ศตั รู พระองค์จงแตกพ่ายและหนีไปให้ พ้นเสีย
จากพระพักตร์ พระองค์ ขีผึงหลอมละลายเพราะไฟฉันใด ก็ขอให้ มารร้ ายจงดับสินด้ วย
การปรากฏตัวของผู้รักพระเจ้ าฉันนัน” (สดุดี : - ) หลังจากนัน มารชัวก็ไม่อาจทน
คําภาวนาท่านเซอร์ กี และหายไปจากท่านในบัดดลเหมือนตอนปรากฏ
อีกครังหนึง จู่ๆ เรื อนพักทังหลังของท่านเซอร์ กีก็เต็มไปด้ วยงูร้ายน่าขยะแขยง
ถึงกับมองไม่เห็นพืนห้ องเลยทีเดียว อีกคืนหนึงเมือท่านนักบุญอ่านกฎบัญญัติตนเอง
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ในกระต๊ อบ จู่ๆ ก็มีเสียงอึกทึกทัวป่ า รอบเรื อนทีท่านพํานักก็ได้ ยินเสียงคํารามของ
เหล่าภูติร้ายร้ องเกรี ยวกราดว่า “จงไปจากทีนี เจ้ ามาอยู่มมุ มืดในป่ านีทําไม ต้ องการ
อะไรทีนี อย่าเลย อย่าหวังว่าจะอยูอ่ ีกนาน เจ้ าอยูท่ ีนีอีกไม่ถึงชัวโมงแน่ เห็นไหม นีเป็ น
ทีว่างเปล่าไร้ คนสัญจร ไฉนถึงไม่กลัวตายด้ วยความอดอยากหิวโหย หรื อตายด้ วย
นํามือเหล่าอาชญากรโจรร้ ายเล่า สักวันจะมีคนเดินมาเห็นศพเจ้ าและพูดว่า ‘นันคนไร้
ค่า’ เหล่าสัตว์ร้ายในป่ าจะเดินเตร่รอบกายเจ้ าในถินกันดาร รอตะครุบแยกร่างเจ้ าเป็ น
ชินๆ เราจะไม่รีรอให้ เจ้ าสงบสติ อย่าคิดว่าเราจะยอมปล่อยให้ ทีนีตกในมือเจ้ า ทีนีอัน
ว่างเปล่า จงไปเสีย และถ้ าเจ้ ายังไม่อยากตายทันที ก็จงไสหัวไปจากทีนี วิงไปเดียวนี
อย่าหันมองซ้ ายมองขวา ไม่งนเจ้
ั าต้ องตายและทรมานจากนํามือเรา”
อีกครังหนึงทีท่านนักบุญเพรี ยกหาพระเจ้ าในการภาวนาทังนําตา เป็ นอีกครังที
พระกําลังพระเจ้ าทรงพิทกั ษ์ เขาไว้ ทันใดนันเหล่ากองทัพมารก็แตกกระเจิงไป หัวใจ
ท่านนักพรตเต็มไปด้ วยความหอมหวานทางจิตวิญญาณอย่างบอกไม่ถกู ท่านก็เข้ าใจ
ว่านับจากนีท่านรับอํานาจแห่งชัยชนะ “ทีจะเหยียบ... ยําพลังแห่งมาร” (ลูกา : )
เมือนันท่านก็ร้องเพลง กู่ร้องยินดีจากหัวใจเหมือนเป็ นโมเสสใหม่ ป่ าวประกาศคํา
สรรเสริ ญขอบคุณพระเจ้ าด้ วยคําในพระคัมภีร์ว่า “ขอบพระคุณพระองค์พระเจ้ าข้ า”
ท่านเรี ยกหาพระเจ้ าจากก้ นบึงหัวใจซาบซึงยิง “เพราะพระองค์ทรงไม่ละทิงข้ า แต่ทรง
ได้ ยินเสียงข้ ารวดเร็ วและเมตตาข้ า... พระองค์ทรงทําให้ ข้ามีหมายสําคัญแห่งความดี
งาม ให้ คนเกลียดชังข้ าต้ องอับอาย เพราะองค์พระผู้เป็ นเจ้ าช่วยเหลือข้ าไว้ และปลอบ
ประโลมข้ า พระผู้ทรงเป็ นทีกํ าบังของข้ า พระองค์ เป็ นทีสรรเสริ ญเยินยอในความ
แข็งแกร่ ง พระหัตถ์ทีปั ดป้องคุ้มกันของพระองค์บิดทําลายศัตรู ข้าให้ พินาศ ด้ วยความ
แข็งแกร่งทรงพลังของพระองค์ก็ทําลายล้ างพวกเขาจนสินซากตลอดกาล”
จากเรื องเล่าทีกล่าวมาของผู้เป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ าและเขียนโดยลูกศิษย์ เรา
ก็ เห็นว่าพลังอํานาจมืดพยายามโหมรุ กรานทําลายคุกคามท่านไม่ลดละด้ วยความ
ก้ า วร้ าวเพี ยงใด นัก บุญ เอพิ ฟ านีตังข้ อ สังเกตว่า “ศัต รู เ กรงกลัวเวลามีสํานักสงฆ์
ศักดิสิทธิผุดขึนมาในทีว่างให้ นกั บวชสรรเสริ ญพระนามพระเจ้ าและความรอดของคน
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ทังหลาย มันจ้ องขับไล่ท่านนักบุญด้ วยอิจฉาริ ษยาในความรอด ไม่ใช่แค่ของท่าน
นักบุญเท่านัน แต่รวมถึงของคนอืนทีพึงรับจากท่านด้ วย” ศิษย์ท่านเซอร์ กีกล่าว ด้ วย
เหตุนีซาตาน “ไอ้ เฒ่าจอมหลอกลวง” อย่างท่านสาธุคณ
ุ วารโฟโลมีผ้ ยู ิงใหญ่เรี ยกมัน
ซึงมันเองมีประสบการณ์หลายพันปี ในการต่อกรกับเหล่าผู้บําเพ็ญเพียรชาวคริ สต์ เห็น
ได้ ว่ามันกํ าลังต่อสู้ศัตรู แข็งแกร่ งทรงพลังขนาดไหน ด้ วยเหตุนี มันจึงพยายามทุก
วิถีทางเพือหยุดยังนักพรตตังแต่แรกเริ มบําเพ็ญเพียร ในภายหลังมันจึงไม่หวังเอาชนะ
เซอร์ กีผ้ อู ่อนน้ อมอีกต่อไป แต่เป็ นไปได้ หรื อทีความคิดชัวร้ ายของซาตานจะต่อต้ าน
พระคุณพระคริ สต์ได้ เป็ นไปได้ หรื อทีความพยายามของผู้ไร้ กําลังในความชัวร้ ายศัตรู
จะต่อต้ านกําลังพระเจ้ าได้ เรารู้ ว่าท่านเซอร์ กีจะเดินออกมาอย่างผู้มีชยั จากการต่อสู้
ครังนีและตังอารามสงฆ์ชนสู
ั งแห่งราโดเนช ซึงเป็ นมารดาสํานักสงฆ์มากมายทังในถิน
ทุรกันดารและในเมืองต่างๆ ทัวรัสเซีย
เราพูดแล้ วว่า มารร้ ายมักปรากฏตัวแก่ท่านนักบุญในรู ปแบบสัตว์ร้ายและตัว
ประหลาดทีพร้ อมขยําเหยือ หลังจากท่านเจอภูติร้ายเหล่านีแล้ ว ความกลัวสัตว์ป่าที
แท้ จริ งในทีกันดารกลายเป็ นสิง “เล็กน้ อยทีสุดในหมู่ความกลัว” ฝูงหมาป่ าดุร้ายหิว
โหยมาคํารามรอบทีพํานักท่านและหอนเห่าทังคืน ดวงตาดุร้ายของมันดังเปลวเพลิง
ในป่ ามืดมิดลุกโชนรอบเรื อนทีท่านอาศัยอยูโ่ ดดเดียว บางครังก็มีสตั ว์อืนน่ากลัวกว่านี
ในพงไพรมาเยี ยมเยี ย นเช่ น หมี ป่ า ด้ ว ยความอ่อ นแอของมนุษ ย์ ความกลัว ตาม
สัญชาตญาณมนุษย์ก็ครอบครองจิตใจนักพรตชัวครู่ หนึงเมือคิดว่าท่านอยู่คนเดียวไร้
ความช่วยเหลือ แต่เมือท่านตังต้ นจิตภาวนา ความกลัวก็ข้ามจากตัวท่านไปอยู่ในฝูง
สัตว์เหล่านันแทน ซึงหลังจากนันพวกมันพากันวิงหนีหวั ซุกหัวซุนยังทีซ่อนลึกในมุมป่ า
ไม่ทําอันตรายใดๆ แก่ทา่ นเซอร์ กีเลย
เมือท่านผู้เป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ าพบหมีใหญ่หน้ าเรื อนพัก และสังเกตว่าหมี
ไม่ดุร้าย มันแค่หิวอาหาร ท่านก็เริ มสงสารและกลับไปในกระต๊ อบ นําขนมปั งทีเป็ น
อาหารกลางวันในถินกันดารไปวางบนตอไม้ หรื อปากบ่อนําให้ หมีหิวโหยกิน หมีรักใคร่
การต้ อนรับขับสู้ของนักพรตท่านนี ภายหลังมันมักมาหาท่านทีเรื อนพักเพือขออาหาร
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และมองท่านเซอร์ กีด้วยอาการเชือง บางครังเจ้ าหมีก็นงอยู
ั ่นานไม่ยอมกลับป่ า คอย
มองไปรอบๆ “เหมือนคนปล่อยกู้ผ้ ดู รุ ้ าย ทีหวังทวงเงินจากลูกหนีตัวเองไม่ลดละ”
แต่ท่านเซอร์ กีขอบคุณพระเจ้ า “ทีพระองค์สง่
หมียกั ษ์ มาปลอบขวัญ” เมือท่านระลึกคําพระ
เจ้ า ที ว่า “ผู้ที ประเสริ ฐ แม้ แ ต่ส ัตว์ ก็เมตตา”
ท่ า นจึ ง เคยชิ น การเมตตาหมี มัก แบ่ ง ปั น
อาหารก้ อนสุดท้ ายทีมีกับ หมี บางครั งก็ ยก
อาหารทังหมดทีท่านจะรั บประทานให้ ส ัต ว์
ร่ วมอาศัยในถิ นทุรกันดารแห่งนัน ซึงมันไม่
ประสงค์ ถื อ ศี ล อดตามท่า น แต่ตัว ท่า นเอง
เลือกอดอาหาร ในเรื อนทีท่านอาศัยไม่มีอะไร
อืนให้ รับประทานนอกจากขนมปั ง บางครังถึง
ขนาดขนมปั ง ไม่พ อ พอนึก ออกว่า บางครั ง
คราวน้ องชายคนเล็กของท่านคือเปโตรทีอาศัยในตัวเมืองราโดเนชจะนําขนมปั งมาให้
ท่านผู้เป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ าจึงฝึ กตนด้ วยการละเว้ นแม้ ของจํ าเป็ นต่อชี วิตทีสุด
“บางที” ดังทีท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตกล่าว “การทีท่านพูดคุยกับสัตว์ดรุ ้ ายนีพร้ อมคอย
สังสอนมันไปเรื อยๆ ท่านก็เล็งเห็นการยอมรับและเคารพเชื อฟั งพืนฐานทีสัตว์ มีต่อ
มนุษย์” ด้ วยเหตุนสัี ตว์ไร้ ปัญญาก็เชือฟั งท่านเซอร์ กี เจ้ าหมีกลายเป็ นหมีเชืองทีเชือฟั ง
คําพูดท่านและถ่อมตัวต่อท่านเซอร์ กีเหมือนแกะซือไร้ เล่ห์เหลียม
“มีอะไรอีกทีคนดีทําไม่ได้ ” นักบุญปลาโตนกล่าว “เราคิดว่าสัตว์ป่าปั จจุบนั ยิง
ดุร้ ายเนื องจากความกระด้ างหนาของจริ ย ธรรมมนุษย์ ส่ว นความรั ก และความดี
แปรเปลียนความดุร้ายเป็ นความอ่อนน้ อมและเคารพเชือฟั งได้ ” สรรพสิงทีพระเจ้ า
สรรค์สร้ างนันเห็นชัดเจนในตัวมนุษย์คนแรกของโลกถึงภาพเสมือนอันเจิดจรัสสว่าง
ไสวของพระเจ้ า แม้ สตั ว์เลวทีสุดอย่างทีท่านบิดาผู้ศกั ดิสิทธิ ท่านหนึงกล่าวไว้ “เมือ
สัม ผัส ความงดงามน่ า ประหลาดของฉายาดัง กล่า ว ก็ ก้ มหัว มัน เชื องๆ ต่ อ หน้ า
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อดัมมนุษย์คนแรก” มนุษย์เชือฟั งพระเจ้ า และเหล่าสรรพสัตว์ก็เชือฟั งมนุษย์อีกทอด
หนึง โดยเห็นพระฉายาพระเจ้ าในตัวมนุษย์ เมือมนุษย์ทําบาป ลักษณะความเสมือน
พระเจ้ าในมนุษย์ก็หมองลง สัตว์ไร้ มนั สมองก็ไม่ค้ นุ เคยมนุษย์เหมือนทีมันรู้จกั พระเจ้ า
อีกต่อไป มนุษย์ไม่เชือฟั งบัญญัติพระเจ้ า ทําให้ เหล่าสัตว์เลิกเชือฟั งมนุษย์ ความฉาว
ของกิเลสความใคร่มาแทนทีความหอมหวนของฉายาลักษณ์แห่งพระเจ้ า และมนุษย์ก็
เริ มทําตัวเหมือนสัตว์ไม่มีมนั สมองแทน นันเองทําไมมนุษย์บาปหนาอ่อนแอถึงสันเทิม
และเกรงกลัวเหล่าสัตว์ ซึงครังหนึงมันต่างหากอยู่ในโอวาทเกรงกลัวมนุษย์ ความไม่
เชือฟั งพระเจ้ าถูกลงโทษด้ วยการทีสัตว์ไม่เชือฟั งมนุษย์ ส่วนเหล่านักบุญพระเจ้ าด้ วย
ชีวิตทีบริ สทุ ธิสะอาดไม่เคยเหลวไหลจากการเชือฟั งทําตามพระบัญญัติพระเจ้ า และ
ด้ วยความอ่อนน้ อมถ่อมใจตน เมือรวมกันภายใต้ พระกรุณาคุณพระเจ้ า ก็พลิกฟื นพระ
ฉายาพระเจ้ าในตัวเองได้ อีกครัง และความเสมือนแห่งพระสิริฉายของพระเจ้ าก็ ฉาย
แสงจรัสในหมูเ่ ขาด้ วยความสะอาดบริ สทุ ธิและสว่างไสวของพระเจ้ าเหมือนแรกเริ ม
แม้ สตั ว์ไร้ มันสมองก็ สมั ผัสได้ ถึงกลินหอมรั ญจวนแบบนัน สัตว์ร้ายกาจซึงเป็ นศัตรู
คุกคามมวลมนุษยชาติบาปหนาก็กลับมาเชือฟั งเขาเหมือนแกะเชือง นันเองทีอํานาจ
ซึงถูกขโมยไปจากอดัมจึงถูกคืนแก่ลกู หลานผู้บริ สทุ ธิ นันคือความคิดลึกซึงและเป็ น
เรื องทางใจแห่งการเชือฟั งมนุษย์อนั ประเสริ ฐบริ สทุ ธิในหมู่สตั ว์ดรุ ้ ายไร้ มนั สมองซึงน่า
อัศจรรย์สําหรับเราคนบาป ซึงเป็ นสิงทีมักได้ ยินได้ ฟังกันในเรื องเล่าชีวประวัติบิดาผู้
ศักดิสิทธิผู้ออกบําเพ็ญเพียร และในความทรมานของเหล่าผู้สละชีพเพือพระคริ สต์ ซึง
เราอ่า นกัน อยู่ในชี วประวัติ นี ของท่า นเซอร์ กีผ้ ูเ ปี ยมด้ ว ยปั ญ ญาพระเจ้ า อนึง เรา
วกกลับไปเรื องการบําเพ็ญเพียรในถินกันดารของท่านต่อเถิด
“ไม่มีสถานทีไหนเหมาะแก่การครํ าครวญในหัวใจลูกผู้ชายของท่านเซอร์ กี
มากกว่านีแล้ ว” ท่านนักบุญเอพิฟานีกล่าว “ท่านเซอร์ กียินดีทนรับความทุกข์ทงหมด
ั
ด้ วยความเต็มใจ ประหนึงว่ามาจากพระหัตถ์พระเจ้ า ถูกทดสอบเหมือนทองคําในกอง
ไฟ เขาก้ าวข้ ามจากพลังสูพ่ ลัง แข็งแกร่งด้ วยความเชือในพระเจ้ า เข้ มแข็งและมันใจใน
พระองค์เหมือนคําพูดในพระคัมภีร์ทีว่า “ผู้ชอบธรรมเหมือนดังสิงโตทีวางใจ” (สุภาษิ ต
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: ) และ “ผู้เฝ้ารอพระเจ้ าจะเหมือนภูเขาศิโยน ทีไม่หวันไหวไม่ว่าเมือไร...” (สดุดี
: ) จากตรงนันท่านจึงได้ ยินพระสัญญาอันยิงใหญ่ของพระเจ้ าทีอยู่ในหัวใจอัน
บริ สทุ ธิและมอบถวายแด่พระเจ้ าว่า "เราจะอยู่กบั เขาทังในเวลาทุกข์ ช่วยฉุดและยก
ย่องเขา เราจะเติมเต็มอายุขัยของเขา และสําแดงความรอดของเราแก่เขา" (สดุดี
: - ) ผู้ไม่แยแสความรอดของตัวเองไม่อาจไว้ วางใจเช่นนีได้ ความไว้ วางใจพระ
เจ้ าเช่นนีมีแต่ในตัวผู้ถวายตนทังหมดเพือพระเจ้ า และทังหมดทีเขามีม่งุ ไปหาพระผู้
เป็ นเจ้ าผู้เดียวเท่านัน ดังทีดาวิดกล่าวว่า “ให้ ตาของข้ าหายไปเพือข้ าจะได้ วางใจใน
พระเจ้ าของข้ า" (สดุดี : )
ในทีสุดเวลาก็มาถึง เวลาทีพระเจ้ าโปรดตังประทีปแห่งพระกรุณาคุณพระองค์
บนเชิงเทียน เพือเปล่งประกายจากถินทุรกันดารไปทัวดินแดนรัสเซียออร์ โธด็อกซ์ เพือ
แสงนันจะจุดความสว่างไปสู่เทียนเล่มอืนๆ และนําแสงเหล่านีไปทัวหล้ า ด้ วยการ
บํ า เพ็ ญ เพี ย ร เซอร์ กี จํ า เริ ญ ตามพระบัญ ญัติ ยิ งใหญ่ ข องพระเจ้ า แห่ง ความรั ก ได้
ครึ งหนึงคือ “จงรักพระเจ้ าสุดหัวใจสุดดวงจิต และสุดความคิด” (มัทธิ ว : ) ยัง
เหลืออีกครึงหนึงให้ สมบูรณ์ตามพระบัญญัติ นันคือ “จงรักเพือนบ้ านเหมือนรักตัวเอง”
(มัทธิ ว : ) ท่านเซอร์ กีทนทํางานหนักเจียมตนในทีเปลียวทุรกันดารเพือพระเจ้ า
จากนันก็ถึงเวลาจะรับใช้ คนรอบข้ างใกล้ ตวั โดยเจียมตนเพือเห็นแก่พระเจ้ าเช่นกัน ผู้
เชือฟั งพระประสงค์พระเจ้ าอย่างเจียมตัวจะไม่ปฏิเสธรับภาระผู้อืนมาเป็ นภาระตน ดัง
คําพูดอัครสาวกทีว่า “จงแบกภาระกันและกัน” (กาลาเทีย : ) “แต่ละคนไม่ใช่แบก
ของตนเองเท่านัน แต่ทกุ คนแบกของกันและกัน" (ฟิ ลปิ ปี : )

บทที
ผู้ร่วมทางคนแรก
ดอกไม้ หอม เสียงรํ าลือของประชาชนเรื องนักพรตแห่งราโดเนช ผู้มาใหม่
วาจาเปี ยมพระพรของผู้บําเพ็ญเพียร สํานักสงฆ์ของสิบสองคน กฎระเบียบถินกันดาร
พระอธิการมิโตรฟาน ความหวังทีไม่เป็ นความจริงของเซอร์ กี
ผู้เป็ นทีหนึงคือผู้รับใช้ ของทุกคน สเตฟานกลับมาหาเซอร์ กี นักบวช ปี
(1349 – 1354)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ตะเกี ยงทีเดือดพล่านด้วยนํามันความ
เมตตา จงชื นชมยิ นดีเถิ ด ผูส้ ่องแสงสว่างแห่งพระสิ ริแห่ง
สวรรค์บนเชิ งเที ยน
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด รากไม้แห่งสวรรค์
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูเ้ บิ กความแห่งความรอดของผูท้ ีมาขอ
ความช่วยเหลื อจากท่าน
อิค. มิเนอี

เมืองทีตังบนภูเขาไม่อาจซ่อนอยู่ได้ (มัทธิ ว : ) และไม่อาจซ่อนดอกไม้ หอมในพง
หญ้ าป่ าได้ นาน เพราะไม่ช้าก็จะพบเจอจากกลินหอมรัญจวนของมัน นันเองเซอร์ กีก็
ไม่อาจหลบซ่อนในป่ าลึกลับ ในทีปลีกวิเวกเปล่าเปลียว กลินหอมแห่งชีวิตบริ สทุ ธินัน
โชยไปทัวเป็ นทีเลืองลือ คนมีสมั ผัสทางจิตวิญญาณ—หรื ออย่างน้ อยคนทีค้ นหาการ
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ชําระตนให้ บริ สทุ ธิ—ก็สมั ผัสได้ ด้วยหัวใจดังทีนักบุญฟิ ลาเรี ยตกล่าวไว้ สถานการณ์
ยากลําบากในสมัยนันซึงเราเอ่ยถึงในบทที ยิงทําให้ คนพากันวิงหนีออกจากสังคม
โลกไปสู่ป่าลึกกันดาร เป็ นเรื องดีทีบังเอิญในป่ ามีบุรุษแห่งคุณธรรมซึงช่วยดับความ
กระหายของจิตใจ ช่วยจุดไฟและคอยประคับประคองให้ ลกู ไฟนันคุโชนอยู่เสมอ ใน
แสงและความสว่างนันเองเป็ นเรื องง่ายทีจะแบกรับภาระชีวิตต่างๆ นานา และแอก
แห่งพระคริ สต์อนั ประเสริ ฐสุดก็ยิงเป็ นเรื องง่าย
ไม่ถึง - ปี นบั จากเซอร์ กีตงถิ
ั นฐานในป่ าทึบแห่งราโดเนช เมือเมืองราโดเนช
และหมูบ่ ้ านรายรอบเริ มสนทนาเกียวกับนักพรตหนุม่ “บางคน” เช่นปาโฮมีย์ โลโกเฟธ
เขียนไว้ “พูดเกียวกับการอดกลันเคร่งครัด ความทุม่ เท และการบําเพ็ญอืน ส่วนคนอืน
ต่างประหลาดใจความเรี ยบง่ายและไม่ถือโทษโกรธเคืองใครของท่าน อีกพวกหนึงเล่า
อํ า นาจท่า นเหนื อ เหล่า วิ ญ ญาณชัวร้ าย บ้ า งยกย่อ งความอ่อ นน้ อ มถ่ อ มตนที น่ า
อัศจรรย์และจิตใจบริ สทุ ธิของท่าน” คนก็เริ มมากันวันละคนสองคน ตอนแรกมาเพือ
สนทนาให้ เกิดแรงบันดาลใจและขอคําปรึ กษาทางจิตวิญญาณ ซึงท่านนักพรตผู้ถือ
สันโดษไม่ขดั ข้ อง แต่ต่อมาก็เริ มมีผ้ ปู ระสงค์มาอาศัยใกล้ ชิดท่าน บางครังก็มาทีละ
สองสามคน มาถึงก็คกุ เข่ากราบแทบเท้ า ขอตังรกรากทีนี
น่าเสียดายยิงทีท่านเซอร์ กีผ้ รู ักความสงบเงียบจําต้ องพรากจากการถือวิเวก
ของตน ท่านยังเกรงว่าความกันดารโหดร้ ายของสถานทีนีจะทําให้ คนเหล่านันผิดหวัง
และหนีไปจากทีนีด้ วยความไม่พอใจ เหมือนเหล่าสาวกใจเสาะของพระคริ สต์ทีกล่าว
ว่า “คําทีท่านพูดนีรุนแรงไป ใครเล่าจะรับฟั งได้ ” (ยอห์น : ) ตอนแรกท่านเซอร์ กีไม่
อยากรับพวกเขา โดยพยายามเล่าให้ ฟังถึงความลําบากทังปวงในทีกันดาร
“เจ้ าจะทนลําบากทีนีได้ ไหม” ท่านเซอร์ กีกล่าว “ทีนีมีความหิวกระหายและ
ความขัดสนข้ นแค้ นทังปวงรออยู”่
“เราพร้ อมรั บทุกสิง คุณพ่อทีเคารพ” แขกมาเยือนกล่าว “เราจะแบกรับทุก
อย่างด้ วยความช่วยเหลือของพระเจ้ าต่อคําภาวนาศักดิสิทธิของท่าน ขออย่างเดียว
โปรดอย่าแยกเราจากท่านเลย โปรดอย่าไล่เราไปจากสถานทีศักดิสิทธิน่าเคารพยิงนี”
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นักพรตซาบซึงใจเมือเห็นความตังใจดีและความเชือแรงกล้ าในการรับความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้ า ท่านนึกถึงคําพระคริ สต์ “คนทีมาหาเรา เราจะไม่ไล่เขาไป”
(ยอห์น : ) จึงรับพวกเขาไว้ ทว่าด้ วยคุ้นเคยความยากลําบากของการปลีกสันโดษ
จึงเตือนถึงความทุกข์ยากในทีกันดาร และให้ ฝึกความอดทนเตรี ยมพร้ อมไว้ “พีน้ อง
ข้ าปรารถนา” ท่านเซอร์ กีกล่าว “จะจบชีวิตโดดเดียวในทีว่างเปล่ากันดาร แต่พระเจ้ า
ตรัสว่า ‘ทีใดก็ตามทีสองหรื อสามคนในหมู่ท่านมาประชุมกันในนามเรา เราก็จะอยู่
ท่ามกลางพวกเขา’ (มัทธิว : ) กษัตริ ย์ดาวิดยังร้ องเพลงสดุดี ‘ดูเถิดว่าอะไรดีหรื อ
สวยงาม แต่เหล่าพีน้ องจะอยู่ด้วยกันได้ อย่างไรในความขัดแย้ ง’ (สดุดี : ) ดังนัน
เราคนบาปจึงไม่อยากขัดพระประสงค์พระเจ้ า ซึงประสงค์ให้ สถานทีนีเป็ นสํานักสงฆ์
เราจึงรับท่านด้ วยสุขใจยิง ทุกคนจงสร้ างเรื อนพักตนเถิด แต่ร้ ู ไว้ ว่าถ้ าท่านมาทีนีเพือ
ทํางานให้ พระเจ้ าจริ งๆ และถ้ าต้ องการอยูท่ ีนีกับเรา จงเตรี ยมตัวให้ พร้ อมอดทนความ
ลําบากและเศร้ าโศกทุกอย่าง เพราะดังทีเขียนในพระคัมภีร์วา่ ‘หากเจ้ าจะทํางานรับใช้
พระเจ้ า แล้ ว จงเตรี ย มใจให้ พ ร้ อมการทดสอบ’ (ปั ญ ญาจารย์ : ) เราพร้ อมรั บ
อาณาจักรพระเจ้ าด้ วยกันกับความลําบาก... อย่าคิดว่าทีกันดารนีว่างเปล่าขาดแคลน
สิงจําเป็ นต่อชีวิตทําให้ ท่านหวาดกลัวเลย ท่านก็ร้ ู ว่าความยากลําบากมากมายจะทํา
ให้ เราเข้ าสูอ่ าณาจักรพระผู้เป็ นเจ้ า (กิจการ : ) เพราะเส้ นทางแคบน่าเศร้ านําไปสู่
ชีวิตนิรันดร์ หลายคนถูกเรี ยก แต่มีไม่กีคนได้ รับเลือกและช่วยให้ รอด แต่จงอย่ากลัว
ฝูงแกะน้ อยของพระคริ สต์ ซึงพระองค์ทรงสัญญาจะประทานพระอาณาจักรแห่งพระ
บิ ด าพระองค์ ให้ แก่ เรา พระองค์ จ ะไม่ท รงยอมให้ เราถูก ทดสอบมากเกิ นกํ าลังเรา
แน่นอน ตอนนี พระเจ้ าอาจเสด็จมาเยียมเราพร้ อมความเศร้ าโศก แต่พรุ่งนีความเศร้ า
โศกของเราจะเปลียนเป็ นความชืนชมยินดี และความชืนชมยินดีนีไม่มีใครพรากจาก
เราได้ จงกล้ าเถิดจงกล้ า เหล่าประชากรพระเจ้ า เพราะผู้เรี ยกท่านมายังสถานทีนีทรง
พิชิตเหล่าศัตรูเราเรี ยบร้ อยแล้ ว ด้ วยพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าผู้ทรงสรรพานุภาพ”
เมือผู้มาใหม่ฟังคําปลอบขวัญจากท่านนักพรตผู้เปี ยมความรักแล้ ว ใครเล่าจะ
ไม่ผกู พันใจกับท่าน ยังมีใครกล้ าสงสัยหรื อกลัวการบําเพ็ญตนในถินทุรกันดารอีก ถ้ า
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อยูก่ บั อาจารย์ทีดีอย่างท่านแล้ ว ต่อให้ ทนแค่ไหนก็ยอมทนได้ มีหรื อทีความเศร้ าจะกด
ทับใจให้ เดือดร้ อน มีหรื อทีการโอดครวญจะเข้ าควบคุมจิตใจได้ อีก มีหรื อทีศัตรู จะยัง
ส่งผ่านความคิดชัวร้ าย มีหรื อทีกิเลสความใคร่จะผุดหัวงูเจ้ าเล่ห์ของมันขึนมาในใจเรา
ได้ จงอย่ารี รอ จงเร่ งไปหาอาจารย์ทีรักเราและเป็ นทีรักอย่างแรงกล้ าของเรา พร้ อมใจ
สะอาดบริ สทุ ธิอย่างเด็กไร้ เดียงสา จงเปิ ดมันออกทังหัวใจต่อหน้ าท่าน จงดูเถิดว่าอะไร
ทําให้ ท่านเหนือยหน่าย แล้ วระบายทุกข์ออกมาเหมือนลูกรักฟ้องแม่ผ้ อู ่อนโยนถึงคน
ทีมารังแก เชือเถิดว่าแม้ ท่านอาจเชือเจ้ าเพียงแค่สองสามคําเพือรับฟั ง แต่มนั เป็ นการ
รั บ ฟั ง ที ช่า งอัศจรรย์ อบอุ่น และเต็ม ไปด้ วยรั กแท้ จริ ง พวกเขาจะมอบโลกทังโลก
ออกมาในใจเจ้ า และอุน่ ใจเขาด้ วยความรักในแบบทีมีแต่มารดาเท่านันทีมอบให้ ลกู ใน
อก และทุกอย่างก็หลุดออกไปจากอกเหมือนแค่เอามือหยิบออก หลังจากนันใจเขาจะ
เหลือแต่ความเงียบสงบ กระจ่าง อบอุน่ ...
หลังจากนัน เหล่าผู้มาหาท่านเซอร์ กีสร้ างเรื อนพักใกล้ ทีพํานักท่าน เริ มเรี ยนรู้
วิธีการบําเพ็ญของท่านด้ วยความรั กเหมือนอย่างเด็กๆ ตอนเริ มต้ นมีพีน้ องมาร่ วม
บําเพ็ญไม่เกิน คน โดยไม่ได้ เพิมจํานวนอยูร่ ะยะหนึง เพราะเมือใครคนหนึงถอดใจ
ไป ก็มกั มีคนเข้ ามาแทนทีเสมอ จนหลายคนคิดว่า ลูกศิษย์ท่านเซอร์ กีพยายามรักษา
จํานวน คนไว้ เหมือนจํานวนอัครสาวกพระคริ สต์ หรื อจํานวน เผ่าของชนชาติ
อิสราเอลหรื ออย่างไร... คนหนึงทีฝากตัวกับท่านเซอร์ กีก่อนใครคือวาสิลี เป็ นไปได้ วา่
เขาเลืองชือในการบังคับตนเคร่ งครัด จึงถูกขนานนามว่า “ผู้แห้ งแล้ ง” เขาเดินทางมา
จากต้ นสายแม่นาดุ
ํ บนาในวัยสูงอายุ เมืออยูก่ บั ท่านเซอร์ กีไม่นานก็ตายกลับไปอยู่กบั
พระเจ้ า ลูกศิษย์และสหายท่านเซอร์ กีคนหนึงเป็ นชาวบ้ านเจ้ าของทีนานามยาโคบ ซึง
หมูพ่ ีน้ องมักเรี ยกสันๆ ว่ายาคูต เขารับหน้ าทีประหนึงคนเดินสาร โดยท่านเอพิฟานีตงั
ข้ อสังเกตว่ายาคูตมักถูกส่งไปโลกภายนอกเวลามีเหตุจําเป็ นเท่านัน ด้ วยเหตุนีจึงไม่
ค่อยใช้ บริ การเขาบ่อยนัก มีลกู ศิษย์อีก คนทีมาหาท่านเซอร์ กีเป็ นคนแรกๆ ซึงเรามี
โอกาสรู้ จักชื อคือสังฆานุกรโอนีซิ ม และเยลิซีซึงเป็ นพ่อลูกกัน และเป็ นคนท้ องถิ น
เดียวกับท่านเซอร์ กี เราเคยกล่าวถึงโอนีซิมก่อนหน้ านีในหมู่คนทีย้ ายจากเมืองรัสโตฟ
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ไปราโดเนชพร้ อมบิดามารดาท่านเซอร์ กี ในหมู่ลกู ศิษย์คนแรกๆ ของท่านเซอร์ กีต้องมี
ชือท่านซิลเวสเตอร์ แห่งอับโนรา ท่านเมโฟดีแห่งปิ ชโณช ท่านอันโดรนิก และท่านอืนๆ
เมือเรื อนพักของลูกศิษย์ทงั
คนสร้ างเสร็ จ ท่านเซอร์ กีก็ล้อมรัวไม้ สงู เพือ
ป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าและแต่งตังโอนีซิมเป็ นผู้เฝ้าประตู ซึงเรื อนเขาตังอยู่ปาก
ทางเข้ าสํานักสงฆ์ พืนทีโดยรอบเป็ นป่ าดิบทึบ ต้ นไม้ สงู ชันอายุนบั ร้ อยปี ตระหง่านราย
รอบเรื อนพักเหล่านัน เงาต้ นไม้ สงู ปกคลุมพืนที ยอดไม้ เสียดสีสง่ เสียงไปทัว รอบโบสถ์
เต็มไปด้ วยตอไม้ และตานํา พืนทีแถบนันปกคลุมด้ วยพืชผักตามท้ องทุ่งหลากหลาย
ชนิดซึงเป็ นอาหารสําหรับเหล่านักพรต นันคือภาพอารามสงฆ์ชันสูงท่านเซอร์ กีอัน
แสนสงบในปี แรกทีก่อกําเนิดขึน
ชีวิตเหล่านักพรตผ่านไปโดยสงบไร้ ความกังวลใดๆ ในพืนทีสํานักสงฆ์ทีเพิง
สร้ าง ทีนันไม่มีเจ้ านาย ไม่มีพระสงฆ์ชนสู
ั ง แต่เรื องพิธีทางศาสนาทุกวันนันยังคงทํา
ต่อไปเคร่ งครัด แน่นอนว่ายกเว้ นแต่พิธีกรรม กิจวัตรเหล่านักธุดงค์เริ มตังแต่เทียงคืน
เหมือนคําพูดกษัตริ ย์ดาวิดทีว่า “ทังเจ็ดวัน กลางวันเราจะสรรเสริ ญพระเจ้ า” (สดุดี
: ) เหล่านักพรตจะรวมตัวกันทีโบสถ์ทกุ วันยามเทียงคืน ยามเช้ า ชัวโมงทีสาม
ชัวโมงทีหก และชัวโมงทีเก้ า12 ในพิธีสวดยามคําและยามเช้ า ซึงมักมีการร้ องเพลงสวด
บ่อยครัง ในหนังสือคัดลอกทีเก็บรักษาตังแต่สมัยอารามสงฆ์ชนสู
ั ง เราจะพบแคนอน13
สําหรับการทําทาน สําหรับผู้ป่วย สําหรับผู้เสียชีวิต การสวดมนต์ไม่ลดละอย่างทีท่าน
อัครสาวกกล่าว ( โคริ นธ์ : ) เป็ นกฎข้ อบังคับสมําเสมอสําหรับทีโบสถ์และเรื อน
พัก แต่การประกอบพิธีกรรมศักดิสิทธิใหญ่ในวันฉลองสําคัญนัน ปกติจะเชิญพระสงฆ์
จากตําบลใกล้ เคียงหรื อพระอธิการ เป็ นไปได้ ว่าอาจหมายถึงท่านมิโตรฟานซึงทําพิธี
บวชให้ ทา่ นเซอร์ กีนนเอง
ั พระสงฆ์มกั ได้ รับการต้ อนรับด้ วยความยินดีสมเกียรติ

12

ชัวโมงทีสามคือเก้ าโมงเช้ า ชัวโมงทีหกคือเทียงวัน ชัวโมงทีเก้ าคือบ่ายสาม

13

แคนอน คือบทเพลงซึงใช้ ในพิธีทางศาสนา
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หนึงปี หลังจากพีน้ องพากันมาหาท่านเซอร์ กี พระอธิการมิโตรฟานก็มาหาท่าน
ท่านเซอร์ กีดีใจยิงด้ วยต้ องการพระสงฆ์ ท่านหวังว่าผู้อาวุโสจะไม่ปฏิเสธรับหน้ าทีเป็ น
เจ้ าสํานักถินกันดารนี แต่ท่านเซอร์ กียินดีไม่นานนักเพราะท่านมิโตรฟานอยู่ใต้ ร่มเงา
เดียวกับท่านเซอร์ กีทบวชให้
ี
ได้ ไม่เท่าไร ท่านก็ป่วยหนักและจากไปหาพระเจ้ า นันเป็ น
อีกครังทีอารามนีต้ องขาดพระสงฆ์ทีจะประกอบพิธีศีลศักดิสิทธิ เพราะตัวท่านเซอร์ กี
ด้ วยความถ่อมตัวยิงก็ไม่ใคร่ อยากรับตําแหน่งพระอธิ การหรื อรับสมณศักดิ ท่านทํา
ตามแบบพระคริ ส ต์ ผ้ ูท รงมี พ ระทัย อ่อ นน้ อ มถ่ อ มตน ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า ง
เหมือนคํากล่าวพระคริ สต์ทีว่าคนยิงใหญ่ทีสุดคือผู้รับใช้ ของทุกคน (มาระโก : )
ท่านสร้ างเรื อนพักให้ พีน้ องอยู่ - คนด้ วยมือตัวเอง ทังตัดไม้ ผา่ ฟื น แบกท่อนซุงไปวัด
ตอกตะปู อบขนมปั ง หุงหาอาหาร เย็บปั กเสือผ้ าและรองเท้ า หาบถังนํา ใบขึนภูเขา
และนํานํามาส่งให้ พีน้ องทีเรื อนพักด้ วยตนเอง เมือพีน้ องคนใดจากไปหาพระเจ้ า พระ
ผู้รับใช้ นีก็ปลงศพ ชําระศพ และเตรี ยมโลงเพือฝั งศพ กล่าวโดยสรุ ป ท่านรับใช้ พีน้ อง
ดังทีท่านเอพิฟานีกล่าวว่าเหมือนทาสทีถูกซือมา ซึงพยายามทุกวิถีทางเพือบรรเทา
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ความยากลําบากของชีวิตเพือนร่วมถินทุรกันดาร แม้ วา่ ในการนีท่านทําให้ พีน้ องหลาย
คนข้ องใจด้ วยความถ่อมตัวและรักการทํางานเอาจริ งเอาจังถึงทีสุด
เมือทํางานรับใช้ พีน้ องเช่นนีทังวัน ท่านเซอร์ กีจึงไม่มีเวลาแม้ นาทีเดียวว่างเว้ น
จากการทํางานและสวดภาวนา ท่านรับประทานแต่ขนมปั งและนําเท่านันในปริ มาณ
น้ อยมาก ส่วนตอนกลางคืนมักสวดภาวนาในเรื อนพักทังคืน ไม่ว่าท่านจะอยูท่ ีไหนทํา
อะไร ท่านจะระลึกเสมอในใจและในปากถึงคําพูดกษัตริ ย์ดาวิดทีว่า “เมือมองไปทีพระ
ผู้เป็ นเจ้ าตรงหน้ า ผู้ทรงเป็ นเกราะกําบังของข้ า ข้ าจะไม่สนไหว”
ั
(สดุดี : ) การฝึ ก
ตนปฏิ บัติ อ ย่า งหนัก นี นอกจากไม่ทํ า ให้ ร่ า งกายท่านอ่อ นแอแล้ ว กลับ ทํ า ให้ ท่า น
แข็งแรง ท่านเอพิฟานีกล่าวว่าในวัยหนุ่ม ท่านเซอร์ กีแข็งแรงมาก ถึงขนาด “มีกําลัง
ต่อสู้คน คนพร้ อมกัน” นันเป็ นผลจากการทุ่มเททํางานหนักและมีวินัยในตนเอง
เคร่ งครัด ท่านนักบุญปลาโตนกล่าวในการนีว่า เมือใดทีเซอร์ กีร้ ู สึกถึงการโจมตีจาก
ศัตรูและลูกศรเผาผลาญซึงปล่อยออกมาในทีมืดจากผู้คอยแอบซุม่ ยิงคนชอบธรรมใน
หัวใจ (สดุดี : ) ท่านก็จะยิงเร่งถือศีลอดอาหารและสวดภาวนามากกว่าเดิม นันเอง
ทีท่านผู้ถ่อมตัวยิงควบคุมร่ างกายตนเองให้ อยูใ่ นโอวาท ทํางานมากขึนในการทํางาน
ทีหนักหน่วงอยูแ่ ล้ ว นันเองคือวิธีทํางานของท่านผู้เป็ นดังทูตสวรรค์เดินดิน ผู้หวังอย่าง
ยิงจะได้ เป็ นประชากรเมืองเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ ส่วนเหล่าพีน้ องก็มองดูอาจารย์ตน
ด้ วยความรักเทิดทูนยิง และพยายามเต็มกําลังเพือเลียนแบบท่านให้ ได้
ผู้มาเยือนวัดครังแรกจะแยกแยะลําบากว่าทีนีใครเป็ นผู้ใหญ่ผ้ นู ้ อย ใครเป็ น
หัวหน้ าอารามสถาน ใครเป็ นลูกวัด เพราะเมือมองไปยังท่านเซอร์ กีผ้ อู อ่ นน้ อมถ่อมตน
ยิงแล้ ว ทุกคนก็พยายามเจียมตัวให้ ออ่ นน้ อมกว่าท่านผู้ออ่ นน้ อมเป็ นทีสุด ทุกท่านถือ
ว่าแต่ละคนเป็ นเหมือนพีน้ องตัวเอง ไม่มีใครในทีนันอยากเป็ นผู้อาวุโสกว่า นันเป็ น
บทเรี ยนสอนลูกหลานหยิงยโสทีอยากเปลียนแปลงโลกนีให้ เป็ นไปตามความฝั นเพ้ อ
เจ้ อตนในยุควุ่นวายของเราได้ ดีทีเดียว ไม่ใช่ด้วยวิธีแบบไร้ ผู้นํา หรื อการบังคับ หรื อ
การไร้ เหตุผลถึงทีสุดของความใคร่ อยากทีจะเข้ าถึงความสัมพันธ์แท้ จริ งของพีน้ องใน
หมู่มนุษย์ แต่ด้วยวิถีแห่งความอ่อนน้ อมเจียมตนยิง วิถีแห่งการละวางอัตตาตนอย่าง
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ทีสุดในจิตวิญญาณความรักในพระวรสาร เมือผู้คนเลิกนึกถึงสิทธิตนเอง ในนามความ
รักก็จะพากันคิดถึงแต่หน้ าทีตน และรํ าไห้ ขมขืนกับความอ่อนแอของธรรมชาติบาป
หยาบช้ าของตน...
ในเวลาว่างจากการสวดภาวนา เหล่านักพรตจะทํางานเสมอ การสวดภาวนา
และการทํางาน ตามคําสอนบิดาผู้ศกั ดิสิทธิ เป็ นสิงทีไม่อาจแยกจากชีวิตนักบวช ศิษย์
ท่านเซอร์ กีทํางานรดนําพรวนดินในแปลงผักน้ อยๆ เพือเป็ นอาหารสําหรับดํารงชีพใน
ถินกันดาร แต่ละคนใส่ใจบํารุ งรักษาเรื อนพักตน แต่ละคนทําอาหาร เย็บเสือผ้ า เขียน
หนังสือ และเป็ นไปได้ วา่ อาจเขียนภาพไอคอนด้ วย
เมื อสเตฟานพี ชายจากลาเซอร์ กี น้ อ งชายตนแล้ ว แน่น อนว่า ไม่ไ ด้ ร บกวน
ความสัมพันธ์ ฝ่ายจิ ตวิญญาณกับท่านเซอร์ กี ตอนพํานักทีมอสโคว์ ก็ เป็ นไปได้ ว่า
บางครังท่านก็เดินทางมาเยียมน้ องชายทีถินทุรกันดารในราโดเนช บางครังท่านอาจ
พาหลานชายชือยอห์นมาหาคุณอาด้ วย หลานนีโตมาในบ้ านเปโตรน้ องชายคนเล็กใน
ครอบครั ว ทีเมือ งราโดเนช เมื อได้ ยิ น เกี ยวกับ ชี วิตที พอพระทัยพระเจ้ าของคุณอา
เด็กชายยอห์นวัยสิบสองขวบก็ประสงค์แรงกล้ าจะมาอาศัยอยู่ภายใต้ โอวาทคุณอา
ครังหนึงจึงติดตามคุณพ่อมาทีนี เมือสเตฟานจูงมือยอห์นมาถึงก็พาเข้ าโบสถ์แล้ วส่ง
ต่อให้ เซอร์ กี เขาทําสิงน่าประหลาดใจแก่เหล่าพีน้ องคือประกาศความประสงค์จะเข้ าสู่
ฉายาทูตสวรรค์ทนั ที... ท่านเซอร์ กีไม่รอช้ า ไม่ขดั ความประสงค์พีชายคนโต ซึงเหมือน
อับราฮัมในสมัยก่อนทีอุทิศลูกชายตนแด่พระเจ้ า นันเองเด็กหนุม่ ยอห์นรับการปลงผม
ซึงอาจเป็ นด้ วยมืออาตนเอง และรับสมญานามว่าฟิ โอดอร์ ... เด็กหนุม่ ทีสะอาดบริ สทุ ธิ
ทังวิ ญ ญาณและหัว ใจอุทิ ศ ตนแก่ ท่ า นนัก บุญ ผู้เ ป็ น อาสุด หัว ใจ ในไม่ ช้ าก็ เ รี ย นรู้
คุณธรรมต่างๆ ของนักบวชในสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กี ว่าทีอัครสังฆราชแห่งรัสโตฟใน
อนาคตอาศัยอยู่ทีนันเป็ นเวลา ปี ตลอดระยะเวลานี เขาเรี ยนรู้ การเขียนภาพ
ไอคอนทีนี และเป็ นพระนักเขียนภาพไอคอนคนแรกๆ ของอารามสงฆ์ชนสู
ั งท่านเซอร์ กี

บทที
อํานาจจากการเชือฟั ง
ความจําเป็ นต้ องมีพระอธิการ “กาฬโรค” ความประสงค์ของพีน้ อง
ความเศร้ าโศกแห่งการเจียมตนของท่านเซอร์ กี คําขอร้ องของเหล่าพีน้ อง
ภัยคุกคามของความรัก ความรักในหมูพ่ ีน้ องเอาชนะได้ นักบุญอฟานาซี
“เจ้ าไม่เคารพเชือฟั ง” เซอร์ กเี ป็ นสังฆานุกร สงฆ์ และพระอธิการ คําสอนแห่งนักบุญ
( )
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ฉายาแห่งการถ่อมตนอันแท้จริ ง...
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด อาจารย์ผรู้ ับการยกย่องยิ งแห่งนักบวช
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูน้ อ้ มคํานับแด่พระจิ ตเจ้าผูท้ รง
ศักดิ สิ ทธิ ด้วยความถ่อมใจทังหมด...
อคาฟี สต์ อิค.

ผ่านไปราว ปี นบั จากสหายกลุม่ แรกเดินทางมาหาท่านเซอร์ กี ก็ยงั ไม่ได้ แต่งตังพระ
อธิการคนใหม่ จริ งทีหัวใจนักพรตกลมเกลียวรักกันฉันพีน้ อง แต่ละคนพร้ อมสละแม้
ชีวิตตนถ้ าจําเป็ น มิพกั ต้ องพูดถึงการสละความสะดวกสบายต่างๆ เพือรักษาความ
สงบสันติสขุ ของเหล่าพีน้ อง แน่นอนว่าการไม่มีผ้ นู ําชัดเจนกลับสร้ างความแข็งแกร่ ง
แก่สมาชิกมากกว่ากฎระเบียบในสากลโลก นอกจากนี คําพูดหนึงคําของอาจารย์ทีรัก
ก็ยตุ ิความขัดแย้ งได้ ทนั ทีและปลุกเร้ าให้ คนกลับเข้ าหากฎระเบียบนักบวช แต่นนเอง
ั
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ทีพระเจ้ าทรงตังกฎบัญญัติสาํ หรับสังคมมนุษย์แต่แรก ให้ หวั หน้ าย่อมมีอํานาจให้ ต้อง
เชือฟั งปฏิบตั ิตามเหมือนทีคนต้ องฟั งพระเจ้ า พระผู้ทรงสร้ างและจอมราชันย์เหนือ
สรรพสิง ท่านเซอร์ กีเป็ นผู้นําทางจิตวิญญาณทีแท้ จริ งของศิษย์ อย่างไรก็ตาม หากไม่
มีสมณศักดิ ท่านก็ไม่อาจเป็ นบิดาทางจิตวิญญาณในศีลสารภาพบาปของพวกเขา แต่
ตําแหน่งดังกล่าวในสํานักสงฆ์สมัยโบราณมักควบรวมตําแหน่งพระอธิการสํานักสงฆ์
นอกจากนียังไม่สะดวกทีเวลาจะประกอบพิธีศาสนาแต่ละครัง ต้ องเชิญพระสงฆ์ใน
พืนทีใกล้ เคียงอยูร่ ํ าไป เป็ นไปไม่ได้ ทีจะไม่มีบคุ คลสมควรดํารงตําแหน่งศาสนาทีสวม
อาภรณ์ด้วยอํานาจศักดิสิทธิในการผูกมัดและคลายปมแก่คนบาป
โดยเฉพาะอย่างยิง ความจําเป็ นต้ องมีพระสงฆ์ผ้ ปู ระกอบพิธีกรรมใหญ่ทาง
ศาสนาในช่วงเวลานันซึงแผ่นดินรัสเซียเกิดภัยพิบตั ิร้ายแรง นันคือ “กาฬโรค” ระบาด
หรื อทีรู้ จักกันในประวัติศาสตร์ ว่า “ความตายมืด” ประมาณ ค.ศ.
ทําลายล้ าง
ผู้ค นมากมายเป็ นเวลาหลายปี ระบาดจากเมืองนันแพร่ ส่เู มืองนี จริ ง ที เดียวทีนัก
ประวัติศาสตร์ ทา่ นหนึงเห็นว่า “ยมทูตยังไม่เคยเข่นฆ่าผู้คนตายเป็ นเบือนับแต่สมัยนํา
ท่วมโลกครังใหญ่ของโนอาห์มากเท่าตอนช่วงปี
ถึง
และในอีกหลายปี
ต่อ มา” ความหวาดกลัวสยดสยองปกคลุม ทัวทุกพื นที และทุก คน ความเศร้ าโศก
กระจายไปทุกที ไม่มีอะไรหยุดยังขบวนทัพน่ากลัวของ “ความตายมืด” ไม่มีทางออก
ความรอดใดๆ จากโรคร้ ายนีเลย ประเทศจีนมีคนตายถึง ล้ าน คนเสียชีวิตทังเมือง
ก็มี ทังภูมิภาครกร้ างไร้ ผ้ คู นในบัดดล ทีเมืองเคียฟ ชินนิโกฟ สโมเลียนสก์ และซุสดาล
มี ค นรอดจากโรคนี แทบไม่ถึง หนึงในสามของประชากรทังหมด ส่ว นเมื อ งกลูโฮฟ
และเบียลาเซียรสก์ตายไม่เหลือสักคน ฝั งคนตายจากโรคนีแทบไม่ทนั ต้ องสวดศพฝัง
ศพกัน ที เ ดี ย ว - คนในเวลาเดี ย วกัน อัด กัน เป็ น สี ห้ า ศพในหลุม เดี ย ว... ใน
ระยะเวลาอันสัน ท่านมิโตรโปลิตันฟิ ออกโนสต์ ก็เสียชี วิต รวมทังบุตรชายสองของ
เจ้ าชายยิงใหญ่ และตัวเจ้ าชายสิเมโอน อิวาโนวิชผู้ยิงใหญ่ด้วย...
ในชัวโมงความทุกข์โศกนี ชาวรัสเซียชาวออร์ โธด็อกซ์จํานวนมากไปสํานักสงฆ์
เพราะใต้ ร่มพักพิงอันศักดิสิทธิของพระกรุ ณาคุณพระเจ้ า ความตายก็ไม่น่ากลัวมาก
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เท่ากับโลกภายนอกอันแสนวุ่นวายอีกต่อไป ทีนีแต่ละคนสงบใจเพือถวายตัวยอม
จํานนต่อพระประสงค์พระเจ้ าและเตรี ยมพร้ อมสู่ความตายแบบคริ สตชน คงไม่ต้อง
สงสัยว่า แล้ วท่านเซอร์ กีเป็ นอย่างไรทีวัดในถินกันดารของท่าน แน่นอนเวลานันผู้คน
จํานวนมากแสวงหาการปลอบขวัญอันเปี ยมรักจากนักพรตในยามทุกข์ของชีวิตจาก
การสูญเสียคนทีรักยิงในหัวใจ และแสวงหาการเปลียนแปลงอย่างสงบไปสูช่ ีวิตภาค
หน้ า ด้ วยท่านเซอร์ กีเป็ นบิดาเปี ยมความรัก มีหรื อจะปฏิเสธคนโชคร้ ายทีมาขอพึงพิง
แต่เวลาท่านรับพวกเขา ก็ต้องดูแลแม้ แต่ตอบสนองความต้ องการทางจิตวิญญาณ
เกียวกับการอําลาผู้เตรี ยมพร้ อมสูค่ วามตายด้ วยศีลศักดิสิทธิของพระศาสนจักร ดังนัน
สถานการณ์ นนั หรื อถ้ าบอกให้ ถูก คือพระอัจฉริ ยภาพพระเจ้ าใช้ สถานการณ์ นนให้
ั
เป็ นประโยชน์ เพือให้ อารามนีมีผ้ ูประกอบพิธีศี ลศักดิสิทธิ พระเจ้ า พร้ อมการเพิม
ทวีคณ
ู ของพีน้ อง ยังผลให้ มีพระอธิการของตนเอง...
ในความอ่อนน้ อมถ่อมตนของนักบุญเซอร์ กี ท่านแทบไม่อยากได้ ยินทีจะรับ
ตําแหน่งดังกล่าว ท่านมักพูดว่า “ความปรารถนาตําแหน่งพระอธิ การเป็ นจุดเริ มต้ น
และรากเหง้ าความมักใหญ่ใฝ่ สูง” แต่กระนัน ท่านก็ตระหนักถึงความจําเป็ นทีต้ องมี
ผู้ดูแลฝูงแกะของสํานักสงฆ์ในทางจิตวิญญาณ ท่านกลัวอย่างเดียวคือพีน้ องไม่ได้
ยืนยันให้ ท่านเป็ นพระอธิ การจริ ง จึงสวดภาวนาหนักขอพระองค์โปรดประทานผู้นํา
ทางแก่เขาด้ วยพระองค์เอง ให้ คนนันนําทางนาวาแห่งวิญญาณเขาพ้ นจากคลืนทีพัด
ถาโถมให้ เข้ าสู่ฝังความรอดอย่างปลอดภัย พระเจ้ าทรงพร้ อมเสมอจะทําตามความ
ประสงค์ ข องผู้ยํ า เกรงพระองค์ ไ ด้ ยิ น คํ า วิ ง วอนของผู้รั บ ใช้ พ ระองค์ และไม่มี ใ คร
เหมาะสมกว่า ผู้ที ขอพระเจ้ า นันแลที จะรั บ ตํ า แหน่ง นี เพื อนํ า เกี ย รติ ม าสู่พ ระนาม
พระองค์ พระเจ้ าก็ประทานท่านเซอร์ กีเป็ นพระอธิการแก่พีน้ องแห่งสํานักสงฆ์นนั
หั ว ใจพี น้ องปรารถนาจะตั งอาจารย์ ที รั ก ให้ ขึ นเป็ นพระอธิ ก าร และใน
สถานการณ์แสนโศกเศร้ าทีเอ่ยถึงแล้ ว ยิงตอกยําเพิมความปรารถนาเอกฉันท์นีมาก
ขึน “ความจริ ง” ท่านนักบุญปลาโตนตังข้ อสังเกต “พวกเขาจะหยุดความคิดเมือนึกถึง
คนทีเหมาะเป็ นเจ้ าอาวาสทีใครอืนเสียได้ เมือทุกคนเปรี ยบเทียบการฝึ กปฏิบตั ิตนและ
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คุณธรรมเพียบพร้ อม และประสบการณ์ คุณงามความดีในการรั บใช้ พระเจ้ า ก็ เกิด
ละอายใจทีจะกลบรัศมีเจิดจ้ าของดวงไฟสว่างอย่างท่านเซอร์ กีด้วยการเสนอตนเอง”
เมือทุกคนถ่ายทอดความรู้ สกึ กันและกันแล้ ว พวกเขาจึงตัดสินใจบอกความปรารถนา
แก่ท่านนักบุญ เมือเติมกําลังใจตัวเองด้ วยความหวังในพระเจ้ าแล้ ว พีน้ องทังหมดจึง
มาหาท่ า น กล่า วว่ า “คุณ พ่ อ ขอรั บ เราอยู่ต่ อ ไปไม่ไ ด้ โ ดยไม่มี พ ระอธิ ก าร โปรด
ตอบสนองความปรารถนาในหัวใจเราด้ วยเถิด โปรดเป็ นพระอธิการเรา เป็ นผู้ชีนําให้
คําปรึกษาทางจิตวิญญาณแก่เรา เราจะมาหาท่านทุกวันด้ วยความสํานึกบาปและเปิ ด
จิตสํานึกของเราแก่ทา่ น แล้ วท่านจะให้ อภัยเรา ให้ ศีลให้ พรเรา สวดภาวนาเพือเรา เรา
อยากเห็นท่านประกอบพิธีกรรมศักดิสิทธิ ประจําวัน อยากรั บศีลศักดิสิทธิ ของพระ
คริ สต์จากมือท่าน นันเป็ นความปรารถนาส่วนรวมของเราทุกคน คุณพ่อทีเคารพ โปรด
อย่าปฏิเสธความเมตตาแก่เราในเรื องนีเถิด”
คําแถลงเอกฉันท์ของเหล่าพีน้ องนัน แน่นอนว่าเป็ นสิงทีผู้รับใช้ พระเจ้ าท่านนี
ไม่ทนั คาดคิด นอกจากนีด้ วยความถ่อมตนยิงทําให้ ยากจะรับฟั งคําขอแบบนีได้ “ท่าน
ไม่ได้ หนีการทํางานฝึ กตนอย่างหนักหรื อการบําเพ็ญเพียร” ท่านนักบุญปลาโตนกล่าว
“แต่ถือว่าตนไม่สมควรแก่เกียรตินี และคิดเสมอว่าภายใต้ การปกครองของพระผู้ใหญ่
ท่านจะฝึ กตนให้ ไปถึงความรอดได้ สะดวกกว่าเวลาท่านต้ องแบกรับภาระทีไม่เบาของ
การดูแลช่วยผู้อืนให้ บรรลุความรอด” ในอีกทางหนึง ท่านเข้ าใจดีว่าการปฏิเสธอย่าง
สินเชิงของท่านจะนํามาซึงความทุกข์ยิงของเหล่าพีน้ องทีรัก และจะเกิดผลตามมาที
น่าเศร้ าแก่สํานักสงฆ์ เมือตกอยู่ในสถานะกลืนไม่เข้ าคายไม่ออกเช่นนัน นักพรตก็สดู
ลมหายใจ ถอนใจลึก และกล่าวตอบเหล่าผู้มาขอร้ องอย่างเจียมตัวยิงว่า “พีน้ อง ข้ าไม่
เคยคิดอยากเป็ นพระอธิการ สิงเดียวทีใจข้ าปรารถนาคือให้ วิญญาณตนตายทีนีเยียง
นักบวชสามัญ ดังนันจงอย่าบังคับข้ าให้ เหนือยอ่อนเลย พีน้ อง โปรดทิงให้ ข้าอยูใ่ นการ
ดูแลของพระเจ้ า ให้ พระองค์ทําสิงทีพระองค์อยากทํากับข้ าเถิด”
แต่เหล่าพีน้ องยืนยันความคิดเดิม “ทําไมหรื อ คุณพ่อจึงปฏิเสธคําขอเอกฉันท์
ของเราเล่า ท่านก่อตังสํานักสงฆ์นี ก็เหมาะดีแล้ วทีจะเป็ นพระอธิการ ในเมือคุณงาม

82

บทที 8

ความดีของท่านพาเราให้ มาอยูท่ ีนี ก็ขอให้ สิงนันปกครองควบคุมเราด้ วย ท่านปลูกไร่
องุ่นนี ก็ควรให้ อาหารรดนําพรวนดินเราด้ วยคําสอนท่านและผลพวงอันเนืองมาจาก
แบบอย่างของท่าน นันเป็ นคําสรุ ปของเรา ถ้ าท่านไม่เป็ นพระอธิการเองแล้ ว หากท่าน
ประสงค์ ก็โปรดขอพระอธิการจากพระชันผู้ใหญ่ให้ เราเถิด แต่ถ้าไม่เป็ นอย่างใดอย่าง
หนึง เราทังหมดก็จะแยกย้ ายไปจากทีนีทันที”
ความคิดจะหาพระอธิการอืนย่อมถูกใจท่านเซอร์ กีมากกว่า ท่านเองพร้ อมอยู่
สถานะตําต้ อยทีสุดโดยไม่อยากเป็ นผู้นําเสียเอง ด้ วยความรักคนใกล้ ตวั ครังนีเรี ยกร้ อง
ให้ ลืมตนเองและคิดถึงผลประโยชน์ ของพีน้ องผู้อืนเสมอ แต่ประสบการณ์ ฝ่ายจิต
วิญญาณบ่งบอกสัญญาณอันตรายว่าพระอธิการทีจะเชิญมาใหม่ จะนําระเบียบใหม่ๆ
เข้ ามาใช้ ในสํานักสงฆ์ อันอาจก่อความวุน่ วายในหมูพ่ ีน้ องซึงเคยชินกฎระเบียบทีตังไว้
โดยผู้ก่อตังสํานักสงฆ์แห่งถินกันดารนีซึงเป็ นเหมือนกฎทีไม่มีวนั แปรผัน และจากจุดนี
เองอาจก่อให้ เกิดการยัวยุและความไร้ ระเบียบในสํานักสงฆ์ทีเพิงก่อตังไม่นานแห่งนี
ด้ ว ยเหตุนี ท่า นเซอร์ กี จึ ง ไม่ตัด สิน ปั ญ หาชัดเจนเด็ ดขาดเรื องเป็ น พระอธิ การ แต่
ประสงค์จะถ่วงเวลาการตัดสินใจไปให้ นานเท่าทีทําได้ ท่านจึงพูดสันๆ แก่เหล่าพีน้ อง
ว่า “จงกลับไปเรื อนพักอย่างสันติพร้ อมกับพระเจ้ าเถิด ให้ เราตังใจสวดภาวนามากขึน
เพือพระองค์จะทรงเปิ ดเผยพระประสงค์ แล้ วเมือนันเราจะเห็นว่าควรทําอะไรต่อไป”
เหล่าพีน้ องเชือฟั งคําพูดท่านเซอร์ กีและแยกย้ ายไป แต่ก็ไม่นานนัก ผ่านไปไม่กีวัน
เหล่าผู้อาวุโสในหมู่พีน้ องก็ มาหาท่านอีกครั งและขอร้ องให้ ท่านรั บเป็ นพระอธิ การ
“ท่านก็ร้ ู ดีว่าเพราะท่านเราถึงมารวมตัวอาศัยทีนี ในสถานทีรกร้ างว่างเปล่านี” พวก
เขากล่าว “เราได้ ยินเกียวกับการฝึ กตนของท่าน รู้ การทํางานหนักของท่าน แน่นอนว่า
ท่านสร้ างโบสถ์แห่งนีด้ วยมือท่านเองในพระนามพระตรี เอกภาพอันศักดิสิทธิ เราเชือ
ว่าในสถานทีนี พระคุณความรั กของพระเจ้ าอาศัยอยู่ทีนี ด้ วยเหตุนีเรามาทีนีด้ วย
มุ่งหวังไว้ วางใจในพระเจ้ า และหวังมอบตัวหัวใจทังหมดภายใต้ การชี นําของท่าน
ดังนันขอท่านรับเป็ นพระอธิการและเป็ นบิดาทางจิตวิญญาณของเราเถิด เพือท่านจะ
ได้ ยืนต่อหน้ าพระบัลลังก์พระเจ้ า จะได้ ถวายคําภาวนาอย่างอบอุน่ เพือเรา” “ดูเถิดคุณ
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พ่อ” ผู้อาวุโสทีสุดกล่าวเสริ ม “เรามาทีนีด้ วยหวังว่า ท่านจะปลอบประโลมความเฒ่า
ชราและฝังกระดูกเรา”
เมือสัมผัสใจถึงความรักในหมูพ่ ีน้ อง นักพรตอ่อนน้ อมถ่อมตนก็เปิ ดใจทังหมด
ท่านเริ มเล่าถึงความไม่เหมาะสมคู่ควรของตน และขอร้ องอย่าบังคับให้ ท่านต้ องรับ
สมณศักดิและเป็ นพระอธิการเลย “อภัยเราเถิด ท่านพ่อและบุรุษทังหลาย” ท่านกล่าว
“เราคนบาปนีคือใครกันทีจะถือดีเป็ นสงฆ์ของพระเจ้ า เราจะบังอาจรับตําแหน่งนีได้
อย่างไร เมือตําแหน่งนีแม้ แต่ทตู สวรรค์เองก็ต้องยําเกรงคารวะ ไม่ละ่ นีเกินกว่าทีเรา
จะเป็ น ท่านพ่อ เราเพิงเริ มฝึ กตนเป็ นนักบวช แล้ วจะกล้ าสัมผัสสิงศักดิสิทธิของพระ
เจ้ าได้ อย่างไร โน่นแน่ะ งานเราคือการรํ าไห้ ถึงบาปตน เพือด้ วยคําภาวนาศักดิสิทธิ
ของท่าน จะเข้ าถึงอีกฝังหนึงของความปรารถนาทีเรามีตงแต่
ั วยั เยาว์”
เมือกล่าวดังนีแล้ ว เพือไม่ต้องอธิ บายต่อในประเด็นทีหนักหน่วงสําหรับการ
อ่อนน้ อมเจียมตนของท่าน ท่านจึงลุกกลับเข้ าเรื อนพักทันที...
เมือนัน สหายท่านก็ตระหนักว่าไม่อาจโน้ มน้ าวท่านให้ ทําตามได้ ด้วยคําพูด
สันๆ ด้ วยความรักเหมือนพ่อกับลูก เช่นนีก็เหลือแต่วิธีแข็งกร้ าวขึน พวกเขาไม่ได้ พดู
ด้ วยนําตาอย่างเดียว แต่ยงั ตําหนิขมขืน กระทังข่มขู่ “เราไม่อยากเถียงท่าน คุณพ่อที
เคารพ” พวกเขากล่าว “เราเชือว่าพระเจ้ านําเรามาทีนี เราปรารถนาทังใจจริ งทีจะ
เลียนแบบชีวิตและการฝึ กหัดตนของท่าน ด้ วยการนันก็หวังพระพรนิรันดร์ แต่ถ้าท่าน
ไม่อยากเดือดร้ อนดูแลดวงวิญญาณเราและดูแลฝูงแกะทีนี เราทุกคนก็จําต้ องไปจาก
สถานทีนี เราจะไปจากอารามพระตรี เอกภาพศักดิสิทธิและฝ่ าฝื นคําปฏิญาณตนอย่าง
ไม่เต็มใจ จํายอมหลงทางเหมือนฝูงแกะไร้ ผู้ดแู ล ยอมให้ หมาป่ าทีซุ่มรออยู่มาดักกิน
ท่านคอยแก้ ตวั กับพระผู้ทรงพิพากษาทีทรงยุติธรรมคือพระเจ้ าเองก็แล้ วกัน”
ท่านเซอร์ กีพยายามอีกครังจะบ่ายเบียงไม่รับเกียรติยิงใหญ่นี กล่าวว่า “คุณ
พ่อ ท่านบังคับเรามากไป เราจําต้ องปฏิเสธท่านมากมายเช่นกัน ทังหมดเราทําไปเพือ
อะไรกัน” แต่พูดไปก็เท่านัน พีน้ องในวัดยืนกรานความประสงค์ และความรักของพี
น้ องก็ชนะในทีสุด
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“เราต้ องการ” ท่านเซอร์ กีกล่าว “เรี ยนมากกว่าสอนคนอืน ต้ องการเป็ นผู้ตาม
มากกว่าเป็ นผู้นํา แต่เราเกรงกลัวการพิพากษาพระเจ้ า เราไม่ร้ ูวา่ อะไรเป็ นทีพอพระทัย
พระเจ้ า ขอให้ พระประสงค์ศกั ดิสิทธิของพระองค์เป็ นไปตามนันเถิด”
ท่านไม่ประสงค์โต้ แย้ งพีน้ องเรื องนีอีก และวางประเด็นนีไว้ ในมือพระเจ้ าแทน
“เป็ น ความบาดหมางงดงามยิ ง” ท่า นนัก บุญ ฟิ ลาเรี ย ตแห่ง มอสโคว์ กล่าว
“ความบาดหมางทีไม่วิเศษสุดก็ใกล้ เคียง มากกว่าทีทุกคนเห็นพ้ องต้ องกันตลอดเวลา
ความอ่อ นน้ อ มของผู้อ าวุโ สต่อ สู้ความรั ก เคารพเชื อฟั งจากผู้อ่อ นกว่า เป็ น ความ
ขัดแย้ งเดียวทีไม่มีฝ่ายใดแพ้ ตรงข้ าม ทังสองฝ่ ายได้ ประโยชน์ สังคมเราจะเป็ นอย่างไร
ถ้ าคนในสังคมทุกฝ่ ายขัดแย้ งกันเพือรักษาลําดับชัน แต่ไม่ใช้ อํานาจในทางผิด”
“ในสังคมโลก” ท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตแห่งเชียร์ นิกอฟกล่าว “คนแก่งแย่งชิงดี
เพืออํานาจตน แต่เช่นนีเองทําให้ ทกุ อย่างพังทลาย ทําลายจิตใจและทําให้ ตวั เองและ
ผู้อืนเป็ นทุกข์ด้วยกระหายอํานาจบาตรใหญ่ แต่ตรงนีทุกอย่างกลับกัน พระบัญญัติ
ท่านช่างเป็ นคุณยิงนักพระเจ้ าข้ า”
ท่านเซอร์ กีผ้ อู อ่ นน้ อมถ่อมตนจึงพ่ายแพ้ ความรักต่อพีน้ องตน ทว่าไม่อยากเอ่ย
ในนามศักดิทีท่านมีอยู่ เป็ นไปได้ วา่ ไม่อยากเสียความหวังว่าผู้นําพระศาสนจักรสูงสุด
จะไม่แต่งตังท่านเป็ นพระอธิ การ “คุณพ่อและพีน้ องเรา” ท่านเซอร์ กีกล่าวแก่เหล่า
สหายในทีกันดาร “เราไม่อยากขัดใจท่านอีก แต่ไม่ใช่เราทีเป็ นคนตัดสินเรื องนี ให้ พระ
ชันผู้ใหญ่ตดั สินดีกว่า ด้ วยเหตุนี ให้ เราไปหาท่านด้ วยกันเถิด”
ท่านมิโตรโปลิตนั อเล็กซีพระสังฆราชแห่งมอสโคว์ไม่ได้ อยู่ทีประเทศรัสเซียใน
เวลานัน ในปี
ท่านเดินทางไปคอนสแตนติโนเปิ ลตามภารกิจพระศาสนจักร แต่
ขณะทีท่านไม่อยู่ คณะสังฆราชมอบหมายให้ ท่านพระสังฆราชอฟานาซีแห่งโวลึนสก์
ปฏิบตั ิหน้ าทีแทน ซึงท่านอาศัยทีเมืองพิริยาสลาฟล์-ซาเลสก์ ทีวัดบาริ สโวเกลียบสก์
แห่งเมืองนากอรสก์ ท่านเซอร์ กีเดินทางไปทีนันและพานักพรตอาวุโสไปด้ วยอีก ท่าน
เช้ าตรู่ก่อนเริ มพิธีกรรม ท่านเซอร์ กีก็มาพบพระสังฆราช ท่านหมอบลงแทบเท้ า
พระสังฆราชและขอพร พระสังฆราชจึงถามว่าท่านเซอร์ กีเป็ นใครมาจากไหน
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“ข้ าเป็ นนักบวชคนบาปนามว่าเซอร์ กี” ท่านเซอร์ กีกล่าวตอบนอบน้ อม
ชือท่านเซอร์ กีเป็ นทีเลืองลือแก่พระอฟานาซีมานานแล้ ว ท่านได้ ยินกิตติศพั ท์
เกี ยวกับวีรกรรมการบําเพ็ญเพียรของท่านมานาน และเกี ยวกับวัดป่ าทีท่านเซอร์ กี
ตังขึน ตอนนีก็ยินดียิงทีเห็นแขกผู้มีเกียรตินีอยู่กบั ตนเอง ท่านรับรองท่านเซอร์ กีด้วย
ความรักและจุมพิตท่านอย่างเอ็นดูเหมือนบิดา พูดคุยกันนานเกียวกับการช่วยคนให้
รอดจากบาป
ในตอนท้ ายการสนทนา ท่านเซอร์ กีกราบพระอฟานาซีอ่อนน้ อม และเอ่ยขอ
พระอธิการแก่สาํ นักสงฆ์ใหม่
“ท่านผู้เป็ นลูกและน้ องเรา” พระสังฆราชตอบราวได้ รับบันดาลใจจากพระเจ้ า
“พระเจ้ าเคยตรั สผ่านกษัตริ ย์ดาวิดดังนีว่า ‘เราจะเลือกผู้ถูกเลือกจากคนของเรา...
เพราะมือเราจะหยิบยกเขาขึนมา’ (สดุดี : , ) อัครสาวกท่านหนึงก็กล่าวว่า
‘ไม่ใช่คนหนึงคนใดให้ เกียรติแก่ตนเอง แต่คือผู้ทีถูกเลือกโดยพระผู้เป็ นเจ้ า เหมือน
อย่างอาโรน’ (ฮีบรู : ) ส่วนเจ้ าพระเจ้ าทรงเลือกมาแล้ วจากครรภ์มารดา เหมือนทีเรา
ได้ ยินมามากมายเกียวกับเรื องนี ด้ วยเหตุนนัี บแต่นไป
ี เจ้ าจงเป็ นพระอาจารย์และเป็ น
เจ้ าอาวาสของเหล่าพีน้ องในสํานักสงฆ์ใหม่แห่งพระตรี เอกภาพทีเจ้ าสร้ าง”
ท่านนักพรตบ่ายเบียงการแต่งตังโดยชีว่าตนอ่อนด้ อย แต่สงั ฆราชอฟานาซีผ้ ู
ประเสริ ฐปรามท่านอย่างตังใจว่า “ลูกรัก เจ้ าบรรลุแล้ ว แต่กลับไม่เชือฟั งพระเจ้ าเลย”
ด้ วยคํานีเอง ท่านเซอร์ กีก็อ่อนใจและกล่าวตอบอย่างเคารพว่า “หากเป็ นทีพอพระทัย
แด่พระผู้เป็ นเจ้ าก็ขอให้ เป็ นไปตามนัน ให้ เป็ นทีสาธุการแด่พระเจ้ าตลอดไปเทอญ”
คนทังหมดในทีแห่งนันก็กล่าวเป็ นเสียงเดียวกันว่า “อาเมน”
จากนัน พระสังฆราชและพระสงฆ์ผ้ รู ับใช้ ไปทีโบสถ์และนําท่านนักบุญไปด้ วย
ทีนันท่านอฟานาซีนําอาภรณ์ ศกั ดิสิทธิ ให้ ท่านเซอร์ กีและให้ ท่านเซอร์ กีประกาศบท
สัญลักษณ์ ความเชือ ทําเจิมรู ปกางเขนทีศีรษะท่านเซอร์ กีทีคํานับอยู่ และตังให้ ท่าน
เซอร์ กีเป็ นสังฆานุกรในช่วงเริ มพิธีกรรมศักดิสิทธิ วันถัดมาท่านก็แต่งอาภรณ์ด้วยพระ
พรแห่งสงฆ์ พระสังฆราชบัญชาให้ วันต่อมาพระสงฆ์ เซอร์ กีผ้ ูได้ รับพระพรคนใหม่

86

บทที 8

ประกอบพิธีกรรมศักดิสิทธิโดยลําพัง คงไม่ต้องบอกว่าหัวใจถ่อมตนของท่านเซอร์ กีจะ
ตืนเต้ นพองโตเพียงใดทีถวายเครื องบูชาไร้ โลหิตแด่พระเจ้ าด้ วยมือตนเองเป็ นครังแรก
ใจท่านเต็มไปด้ วยความยําเกรงพระเจ้ า และท่านดูสดใสเปล่งประกายด้ วยความยินดี
จากสรวงสวรรค์...
หลังจากทําพิธีเสร็ จ ท่านอฟานาซีก็กล่าวบทสวดอํานวยพรและแต่งตังท่าน
เซอร์ กีเป็ นพระอธิการ จากนันจึงเชิญพระอธิ การท่านใหม่ไปทีเรื อนพักของท่านและ
สนทนาเฉกเช่นบิดากับบุตรกันสองต่อสอง ชีแนะท่านเซอร์ กีในกฎระเบียบอัครสาวก
และคําสอนต่างๆ ของบิดาผู้ศกั ดิสิทธิว่าด้ วยความรอดของวิญญาณ รวมทังข้ อชีแนะ
สําหรับการดูแลคนในปกครอง “ลูกเอ๋ย” ท่านอฟานาซีกล่าว “เพือเป็ นการเชือฟั งอย่าง
สมบูรณ์ บัดนีเจ้ าก็มีสถานภาพสงฆ์เช่นเดียวกับเราแล้ ว จงรู้ ไว้ เถิดว่าการรับใช้ แบบนี
ทําได้ ก็แต่ในหมู่ผ้ ูสตั ย์ ซือเท่านัน อย่างทีอัครสาวกพระคริ สต์ กล่าวว่า ‘จงสอนคน
เหล่านัน เพือเขาจักได้ สอนผู้อืนด้ วย’ ( ทิโมธี : ) ด้ วยเหตุนีเองลูกรัก เจ้ าจะต้ องทํา
ตามบัญญัติอคั รสาวกผู้ยิงใหญ่ทีว่า ‘ความอ่อนแอของผู้ทีอ่อนแอกว่านัน จงแบกรับไว้
ไม่ใช่เพือเอาใจตัวเอง’ (โรม : ) จําได้ ไหม คําทีบอกว่า ‘จงแบกรับภาระกันและกัน
เมือนันเจ้ าจะได้ ทําตามบัญญัตพิ ระคริ สต์’ (กาลาเทีย : ) ถ้ าเจ้ าทําตามทีบอก เจ้ าจะ
ไม่เพียงช่วยตนให้ รอดเท่านัน แต่ยงั ช่วยคนทีอยูก่ บั เจ้ าให้ รอดไปพร้ อมกัน”
นันเองทีท่านพระสังฆราชอฟานาซีสรุปการสอนและอํานวยพรแก่พระสงฆ์ใหม่
ท่านนี ให้ เซอร์ กีกลับไปในสันติสขุ และท่านก็กลับไปเป็ นพระอธิการคนใหม่ บัดนีท่าน
แต่งกายด้ วยพระกรุณาและด้ วยอํานาจแห่งสงฆ์กลับไปยังวัดของตน เพือทํางานหนัก
ขึน และเมือเดินขึนไปสู่สวรรค์ตามขันบันไดแห่งความถ่อมใจเหมือนพระคริ สต์นนั
ท่านจะได้ พาเหล่าศิษย์ทีศรัทธาแรงกล้ าในตัวท่านไปพร้ อมกับท่านด้ วย...

บทที
พระอธิการผู้ถ่อมตน
ความยินดีของสํานักสงฆ์ คําสอนแรกของพีน้ อง คําขอร้ องถ่อมตนของพระอธิการ
ความยากลําบากของพระอธิการ อาร์ คิมานดริ ทผู้เชือฟัง จํานวนพีน้ องทวีคณ
ู
การขยายสํานักสงฆ์ เซอร์ กี “หนึงในตํานาน” การเป็ นพยานของท่านนักบุญโยเซฟ
แห่งวาลาคาลาม
( - )
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูส้ อนสังและผูป้ กครองทีดีของเหล่าพระ
ผูแ้ สวงทางธรรมของตน...
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูป้ ระทานสิ งประเสริ ฐตามที หวังแก่ผมู้ า
ขอจากท่าน
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ตะเกี ยงแห่งการร่ วมศีล ผูส้ ่องสว่างด้วย
คุณธรรมทังปวงแห่งพระธรรมทีประเสริ ฐเลิ ศยิ ง จงชืนชม
ยิ นดีเถิ ด ตะเกี ยงซ้อนทีเปล่งแสงแก่ผอู้ ยู่ใกล้เคียงด้วย
ความรักต่อพระเจ้า
อคาฟี สต์ อิค.

พีน้ องเฝ้ารอพระอธิ การท่านแรก ทีเป็ น “ท่านแรก” เพราะพระอธิ การมิโตรฟานเป็ น
เพียงผู้แทนชัวคราวของพระศาสนจักร ซึงท่านเซอร์ กีใช้ เป็ นข้ ออ้ างเพือเลียงการเป็ น
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พระอธิ การเท่านัน พวกเขายินดีเพียงใดทีต้ อนรับหัวหน้ าคนใหม่ ทีจริ งควรกล่าวว่า
เป็ นอดีตผู้สอนสังและบิดาทีรักของตนนันเอง พวกเขาคํานับท่านถึงพืนทังนําตาแห่ง
ความรัก พระอธิ การศักดิสิทธิ เองก็ดีใจเมือเห็นความยินดีของบุตรทีรัก เมือก้ าวเข้ า
ประตูสํานักสงฆ์ ท่านเดินเข้ าไปในวัดและคุกเข่าต่อภาพไอคอนศักดิสิทธิของพระตรี
เอกภาพทังนําตาอาบหน้ า วิงวอนขอพระกรุ ณาช่วยเหลือในการทํางานรับใช้ ในกาล
ข้ างหน้ าทีมีภารกิจมากมายรออยู่ ในคําวิงวอนทีร้ อนแรงเหมือนเปลวเพลิง ท่านเพรี ยก
หาความช่วยเหลือจากพระมารดาพระเจ้ าผู้ทรงบริ สทุ ธิยิงและบรรดาผู้รับใช้ ไร้ กายา
เบืองหน้ าพระบัลลังก์แห่งพระกรุ ณา เหล่าทูตสวรรค์และอัครทูตสวรรค์ นักบุญยอห์น
ผู้มาล่วงหน้ าพระคริ สต์ เหล่าอัครสาวกผู้ปราดเปรื อง ท่านระลึกถึงนักบุญยิงใหญ่เช่น
ท่านวาสิลี ท่านกรี กอรี นกั เทววิทยา ท่านยอห์นวาจาทอง และนักบุญทังหลาย เพือคํา
ภาวนาของท่านเหล่านันจักทําให้ มือขวาท่านส่งเสริ มพระผู้ทรงสรรพานุภาพอย่างไร้
ตําหนิ ด้ วยความกล้ าหาญและหัวใจไม่ขดั เขินทีเบืองหน้ าบัลลังก์แห่งพระตรี เอกภาพ
และสัมผัสลูกแกะพระเจ้ าทีถูกเชือดเพือให้ โลกได้ ความรอด
เมือท่านเซอร์ กีสวดภาวนาจบก็หนั ไปหาเหล่าพีน้ องพร้ อมคําสอนยําให้ ทกุ คน
ไม่อ่อ นข้ อ ในการบํ าเพ็ ญเพี ยรด้ ว ยเห็ น แก่พ ระอาณาจัก รสวรรค์ “พระอาณาจักร
สวรรค์ ” ท่า นกล่า ว “รั บ ด้ ว ยความขาดแคลน มี แ ต่ผ้ ูบัง คับ ตนได้ เ ท่านันทีจักยินดี
(มัทธิ ว : ) จงสู้ต่อไปเถิดพีน้ อง เพือเข้ าสู่อาณาจักรนันด้ วยหนทางแคบ (มัทธิว
: ) มาเถิดลูกเอ๋ย แล้ วฟั งเรา–ดาวิดบอก–เราจะสอนความยําเกรงพระเจ้ าแก่เจ้ า
(สดุดี : ) จงจําคําเหล่าอัครสาวกทีว่า ส่วนผลพวงของจิตวิญญาณคือความรัก
ความยินดี สันติสขุ ความทนทุกข์ ความประเสริ ฐ เมตตากรุ ณา ความเชือ ความถ่อม
ตน การรู้จกั ควบคุมตนเอง (กาลาเทีย : - ) การฝึ กตนยังรอท่านอีกไม่น้อยในการ
ต่อสู้ศตั รู ทีมองไม่เห็น เพราะมารเหมือนสิงโตคําราม เดินไปมา มองหาว่าจะขยําใคร
( เปโตร : ) จงอย่าเกรงกลัว สหายรัก อย่ากลัวการบําเพ็ญเพียรนี เพือจะหลบหนี
ทัณฑ์ทรมานจากนรก แม้ ละมือจากการทํางานหนัก เราก็จะเอือมมือไปหาแต่พระเจ้ า
เท่านัน ให้ ขาจงยืนหยัดในการภาวนา... พีน้ อง เราจะไม่ยอมสงสารธรรมชาติทีมีวนั
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เสือมสลาย เราจะพยายามสุดความสามารถบําเพ็ญเพียรเพือรับมงกุฎแห่งชัยชนะ
จากพระคริ สต์เจ้ า”
หลังพระอธิ การใหม่สอนเสร็ จ ท่านก็อวยพรพีน้ องเป็ นครังแรก ในการนีท่าน
ผูกมัดตัวเองว่าจะสวดภาวนาให้ พวกเขาด้ วย ท่านสารภาพความอ่อนแอในการแบก
รั บความรั บผิดชอบใหญ่ หลวงต่อเบืองพระพักตร์ พระเจ้ า ซึงท่านน้ อมรั บทําจริ งจัง
หากมีผ้ ใู ดทุกข์ทรมานจากการถูกล่อลวงด้ วยความผิดท่านแล้ ว “พีน้ อง โปรดภาวนา
เพือข้ าด้ วย” พระอธิ การถ่อมตนกล่าว “เพราะข้ าด้ อยความสามารถไร้ ประสบการณ์
และข้ ารับพรสวรรค์จากพระราชาแห่งสวรรค์และจักต้ องทูลรายงานต่อพระเจ้ า ข้ าเกรง
กลัวคําพูดพระเจ้ าทีว่า ‘แต่ผ้ เู ป็ นเหตุให้ เด็กน้ อยเหล่านีทีเชือในเราสักคนหนึงทําบาป
ให้ เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นนแล้
ั วโยนเขาลงทะเลลึกยังดีกว่า’ (มัทธิ ว : ) ช่าง
เป็ นทุกข์หนักหนาเพียงใดแก่ผ้ ทู ําให้ ใจผู้อืนเดือดร้ อนด้ วยการไม่ร้ ู คิด แล้ วเราจะกล้ า
ยืนอยู่เบืองพระพักตร์ พระเจ้ าหรื อ เพือทูลพระองค์ว่า ‘ข้ าพเจ้ าและบุตรทีองค์พระผู้
เป็ นเจ้ าประทานแก่ข้าพเจ้ าอยูท่ ีนีแล้ ว’ (อิสยาห์ : ) แล้ วข้ าจะได้ ยินเสียงสวรรค์ของ
พระเลียงแกะผู้ยิงใหญ่แห่งหุบเขาลําเนาไพร ประกาศก้ องอย่างเมตตาว่า ‘เจ้ าเป็ นบ่าว
ดีและสัตย์ซือ!... จงร่วมยินดีในความสุขกับนายเจ้ าเถิด’ (มัทธิว :21)”
นันเป็ นก้ าวแรกทีท่านนักบุญรับหน้ าทีจัดการสํานักสงฆ์ท้องถิน เมือท่านสอน
สังพีน้ อง ท่านเลียงการพูดมาก คําพูดท่านซ่อนความรู้ลกึ ซึงในพระคัมภีร์ศกั ดิสิทธิของ
พระเจ้ า จิตวิญญาณและความคิดนันท่านไม่ได้ รับมาด้ วยสติปัญญา แต่ด้วยหัวใจ
ส่อ งสว่า งด้ วยพระกรุ ณาพระเจ้ า และรั บ การชี นํ าด้ วยประสบการณ์ แห่งชี วิตทาง
วิญญาณ จากตรงนันเองทีเป็ นจุดเริ มต้ นคําสอนท่าน โดยเห็นความเรี ยบง่ายและ
ความเจียมเนือเจียมตนแทรกซึมอยู่ด้วยพลังยิงใหญ่ หายใจด้ วยแรงพระพรแห่งพระ
กรุ ณาคุณและจรรโลงใจผู้ฟังอย่างทรงอํานาจยิง ในหนังสือคัดลอกลายมือเล่มหนึง
สมัยศตวรรษที ของห้ องสมุดโซเฟี ยแห่งเมืองโนฟโกโรด ซึงปั จจุบันเก็บรักษาที
ห้ องสมุดสถาบันเทววิทยา ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก มีข้อเขียนท่านเซอร์ กีวา่ “จงฟั ง
ให้ ดีพีน้ อง เราขอทุกท่าน เหนือสิงใดจงรักษาความยําเกรงพระเจ้ าและความบริ สทุ ธิ
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ทางวิญญาณ ความรักทีไม่เสแสร้ ง รวมกับการต้ อนรับขับสู้ การโอนอ่อนผ่อนตามเชือ
ฟั ง การถื ออดและสวดภาวนา การกิ นดืมในปริ มาณพอดี จงอย่ารั กเกี ยรติและคํา
สรรเสริ ญ แต่จงเกรงกลัวให้ มากทีสุดเหนือสิงใดและรํ าลึกทุกโมงยามถึงความตายที
คืบคลานเข้ ามา และการเสด็จมาครังทีสองของพระคริ สต์”
นันเป็ นคําสอนท่าน แต่จะเขียนด้ วยลายมือท่านเองหรื อบันทึกด้ วยลายมือ
ศิษย์ไม่มีใครรู้แน่ แต่แน่นอนว่าเป็ นคําพูดท่านเพราะอวลด้ วยกลินอายความอ่อนน้ อม
ถ่อมตนของท่านเซอร์ กี ด้ วยเหตุนเราจึ
ี งเจอคําสอนดังกล่าวในรูปแบบทีย่อมาเล็กน้ อย
ให้ สนลง
ั ตามภาพไอคอนโบราณต่างๆ มากมายของผู้รับใช้ พระเจ้ าซึงเขียนในแผ่น
จารึกกระดาษม้ วนโบราณ
ท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐเล่าว่าท่านเซอร์ กีมกั ดูแบบอย่างชีวิตศักดิสิทธิดังทูต
สวรรค์ของเหล่านักบุญ เช่น ท่านอันโทนีและเอฟฟี มีผ้ ยู ิงใหญ่ ท่านซาฟวาผู้ศกั ดิสิทธิ
และปาโฮมีย์ ท่านฟิ โอโดซี คิโนวิอาร์ ค และท่านอืนๆ ด้ วยเหตุนีในการสนทนากับพี
น้ องและในคําสอนท่านเอง ท่านมักหยิบยกตัวอย่างการบําเพ็ญเพียรของท่านเหล่านัน
และมักประหลาดใจว่าพวกเขาทีถูกกดขีด้ วยเนือหนังตน กลับเอาชนะศัตรู ไร้ เนือหนัง
และเป็ นทีเกรงขามครันคร้ ามแก่ซาตานด้ วยซํา แผ่นดินเข้ มแข็งพากันน้ อมคํานับท่าน
ด้ วยความทึง แต่พวกเขาทํางานกุศลแก่คนทัวไปอย่างถ่อมตน ทังรักษาคนเจ็บป่ วย
บรรเทาทุกข์ภยั อันตรายทังทางบกทางทะเล สวดวิงวอนในชัวโมงแห่งความตาย เลียง
อาหารคนจน แม่ม่ายและเด็กกําพร้ า ดังทีอัครสาวกท่านหนึงกล่าวว่า “ไม่มีอะไรแต่ก็
ยังเป็ นเจ้ าของทุกสิง” ( โคริ นธ์ : ) เมือคิดได้ ดงั นัน ท่านนักบุญก็ตงใจสวดภาวนา
ั
ต่อพระเจ้ า เพือให้ พระองค์ทรงช่วยท่านเดินตามรอยนักพรตเหล่านี และเรี ยกร้ องให้ พี
น้ องทําตัวตามแบบอย่างชีวิตทีเหมือนทูตสวรรค์เหล่านี
ความเป็ น พระอธิ ก ารของนัก บุญ เซอร์ กี ค ล้ า ยกับ แนวทางของพระอธิ ก าร
นัก บุญ ฟิ โอโดซีแ ห่ง ปี เชี ย รสก์ ใ นแง่ความเคร่ งครั ดตนเองและความรั กพี น้ อง การ
ทํางานไม่ร้ ู เหน็ดเหนือย การไม่หลับไม่นอน ไม่ข้องเกี ยวสิงเหลวไหล การพูดเบา
นุม่ นวล การบรรเทาด้ วยนําตาแห่งความรักของบิดา ในแง่ความสัมพันธ์ตอ่ พีน้ องและ
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ในฐานะพระอธิ การ ท่านไม่เคยเปลียนแปลง ท่านไม่สอนด้ วยคําพูดเท่ากระทําเป็ น
แบบอย่าง ในการปลอบประโลมอันยิงใหญ่แก่พีน้ อง ท่านประกอบพิธีกรรมทุกวันโดย
ไม่ร้ ู เหน็ดเหนือย ไม่กงั วล ไม่มีการงานไหนขัดขวางไม่ให้ ท่านมาถึงโบสถ์เป็ นคนแรก
เพือทําพิธีศาสนา และท่านออกจากโบสถ์เป็ นคนสุดท้ ายเสมอ ตลอดช่วงเวลาทีรับใช้
พระเจ้ า ท่านจะยืนนิงเหมือนแท่งเทียนและไม่เคยพิงกําแพง “ซึงเป็ นเครื องหมายถึง”
ตามทีนักบุญฟิ ลาเรี ยตแห่งมอสโคว์กล่าว “ความครุ่นคิดเรื องพระเจ้ าและจิตวิญญาณ
ทีไม่อาจสยบได้ ด้วยความเกียจคร้ านทางร่ างกาย” ท่านไม่เคยนังในโบสถ์ เลย ท่าน
รํ าลึกถึงพระวาจาทีว่า “ผู้ใดต้ องการเป็ นทีหนึง ผู้นนต้
ั องเป็ นทาสคนทังปวง” (มาระโก
: ) แม้ ทา่ นเป็ นพระอธิการแล้ วก็ยงั รับใช้ พีน้ องเหมือนเดิมในงานทัวไป เช่นทําแท่ง
เทียน หุงต้ มข้ าวหรื อธัญพืช (โคลีวา18) ซึงสมัยนันนํามาทีโบสถ์ เพือระลึกถึงเหล่า
นักบุญผู้ยิงใหญ่ทีล่วงลับ โดยเฉพาะโปรสโฟรา19ท่านอบเองทังสิน ไม่เคยปล่อยให้ ใคร
มีสว่ นร่วมในการนีแม้ จะมีหลายคนยินดีทําก็ตาม แม้ แต่เมล็ดข้ าวสาลีทนํี ามาทํา ท่าน
ก็บดสีเอง หลังจากนันจึงนําฝี มือสะอาดทีทําขึนด้ วยมือน่ายกย่องของท่านไปสูแ่ ท่น
บูชา เพือถวายเป็ นเครื องบูชาไร้ โลหิตแด่พระเจ้ า
ในช่วงแรกทีท่านเป็ นพระอธิการ มีจํานวนพีน้ องในวัดไม่เกิน คน เป็ นอย่าง
นันเรื อยมาจนประมาณปี
เมือท่านอาร์ คิมานดริ ทสิโมนมาหาท่าน ซึงเป็ นคน
แรกทีเข้ าสูว่ ดั เมือเกินจากจํานวนดังกล่าว ตังแต่นนมา
ั จํานวนลูกวัดทวีคณ
ู ขึน “คนรัก
พระคริ สต์หลายคน ทีชือบันทึกในสาสน์ชีวิตแห่งพระเจ้ า” ท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐ
กล่าว “คนก็เริ มเดินทางมาหาท่านเซอร์ กีเพือหลีกหนีปัญหาวุ่นวายในชีวิตและถวาย
ตัวภายใต้ อานแห่งความรั กในพระองค์” ดูเหมือนคนทีมาหาท่านส่วนใหญ่ เป็ นคน
18

โคลี ว า คื อ อาหารที เป็ น เมล็ ด ข้ า วสาลี ต้ ม แล้ ว เติ ม นํ าผึ งหรื อ นํ าตาล ใช้ ในพิ ธี
ศักดิสิทธิทางศาสนาเช่นในพิธีรําลึกถึงผู้ตาย
19

โปรสโฟรา คือขนมปั งในพิธีศีลมหาสนิท ก่อนนําไปอบมีการประทับตรารูปแบบต่างๆ
บนหน้ าขนมปั ง
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จากรัสโตฟบ้ านเกิดเดิมของท่าน นอกจากเยลิซีและโอนีซิมแล้ ว เรายังรู้ จกั อันโดรนิก
และอฟานาซี ซึงเป็ นลูกหลานชาวรัสโตฟ”
ท่านอาร์ คิมานดริ ทสิโมนทีกล่าวถึงข้ างต้ นเป็ นบุรุษน่าอัศจรรย์ ท่านเป็ นหนึง
ในพระอาร์ คิมานดริ ทอายุมากทีสุดในสโมเลียนสก์ เป็ นทีเลืองลือด้ วยคุณธรรมและ
การดํารงชีวิตเคร่งครัด เมือฟั งเรื องการบําเพ็ญเพียรของท่านนักบุญเซอร์ กีแล้ ว ท่านก็
เร่ า ร้ อนด้ ว ยไฟของพระเจ้ า ท่า นละทิ งตํ า แหน่ง ที สโมเลีย นสก์ ทัน ที ทิ งเกี ย รติ ยศ
ชือเสียงรวมทังบ้ านเกิดเมืองนอน มิตรสหายและคนใกล้ ชิด ท่านเดินทางพร้ อมไม้ เท้ า
ธรรมดามายังถิ นทุรกันดารในราโดเนช ด้ วยความอ่อนน้ อมเจี ยมตนยิงท่านขอให้
นักบุญเซอร์ กีรับท่านเป็ นสมาชิกลูกวัด ท่านเซอร์ กีก็รับท่านอาร์ คิมานดริ ทไว้ ด้วยความ
รั กความยินดี ท่านสิโมนใช้ เวลาหลายปี อยู่ภายใต้ พระอธิ การผู้ศักดิสิท ธิ ด้ วยเงิ น
บริ จาคของท่านสิโมนทําให้ สร้ างโบสถ์แห่งพระตรี เอกภาพใหม่ทีกว้ างขวางขึน แต่ยงั
ทําจากไม้ เหมือนโบสถ์หลังแรก โบสถ์นีประดับด้ วยคุณความดีนกั พรตแห่งถินกันดาร
นี ท่านสิโมนมีชีวิตอยูจ่ นอายุมากก่อนจากไปหาพระเจ้ า นักบุญพระอธิการก็ให้ เกียรติ
อย่างสูงนําส่งศพท่านไปฝัง
สํานักสงฆ์ทา่ นเซอร์ กีจึงค่อยๆ ขยายตัวขึน ปรับรูปโฉมใหม่ให้ ดดู ีกว่าเดิมมาก
ทีซึงแต่ก่อนเป็ นทางคนไม่สญ
ั จร ทีซึงแต่ก่อนมีหมีป่าน่ากลัวเดินผ่านและไม่เคยมี
รอยเท้ า มนุษ ย์ เ หยี ย บยํ า ที ตรงนันเป็ น สํ า นัก สงฆ์ เ จริ ญ เรื อ นพัก ที แต่ ก่ อ นสร้ าง
ระเกะระกะไปตามแนวป่ าดิบ ปั จจุบนั ก็คอ่ ยๆ ปรับเปลียนให้ ตงเป็
ั นสีเหลียมรอบโบสถ์
ดังนันเองก็จะตังอยูต่ รงกลางวัดพอดีในความงามแบบเจียมเนือเจียมตัวและมองเห็น
ได้ รอบทิศจากเรื อนพัก ทังในโบสถ์ และในเรื อนพักทีดูทรุ ดโทรมจากภายนอกนีไม่มี
ทางจะไม่ได้ ยินเสียงสรรเสริ ญพระเจ้ า ในความเงียบสงบยิง เหล่าพระผู้บําเพ็ญเพียรที
เปลียววิเวกก็ไม่มีวนั หยุดปฏิบตั ิตนภายใต้ การดูแลชีนําด้ วยประสบการณ์ท่านเซอร์ กี
เพือชํ าระจิตใจให้ ปราศจากกิเลส พยายามลืมว่านอกถินกันดารยังมีโลกอีกโลกซึง
อึกทึกวุ่นวายราวทะเลทีไม่เคยสงบ พัดพาคนให้ ลอยไปตามกระแสคลืนทีโหมไปตาม
ความวุน่ วายไร้ สาระของชีวิต...
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พระท่านหนึงผู้เขียนประวัติทา่ นเซอร์ กีกล่าวว่า “ยังมีเรื องเล่าในหนังสือโบราณ
บอกว่า ครังหนึงเหล่าบิดาผู้ศกั ดิสิทธิ มารวมตัวกันสนทนาเกียวกับกาลหน้ า หลาย
ท่านพูดในจิตวิญญาณปกาศกว่า ในกาลสุดท้ ายผู้คนจะอ่อนแอและจะไม่มีนกั พรต
ยิ งใหญ่ เ ช่นนี อีก ท่ามกลางพวกเขา ซึงเป็ นบิ ดาพวกแรกที พํา นักในถิ นกัน ดาร แต่
นันเองทีพระเจ้ าประทานความเข้ มแข็งแก่ท่านนักบุญเซอร์ กีเป็ นอย่างสุดท้ าย และ
สําแดงว่าท่านเป็ นเสมือนบิดาในอดีตกาลท่านหนึง ท่านอาศัยในมุมลึกของป่ า ไม่เกรง
กลัวภูติผีปีศาจ ด้ วยเหตุนีพระเจ้ าจึงส่งทูตสวรรค์มาอารักขาท่านรอบสํานักสงฆ์ คน
มากมายเดินทางมาหาท่านเพือวิญญาณตนจะรับความรอดจากบาปภายใต้ ทีกําบัง
อันสงบสุข ท่านไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่วา่ คนแก่คนหนุม่ สาว คนรวยคนจน ท่านรับทุกคน
ด้ วยความยินดีและความรักตามคําพระวรสารทีว่า ‘คนทีมาหาเรา เราจะไม่ไล่เขาไป’
(ยอห์น : ) เพียงแต่ทา่ นไม่เร่งรี บปลงผมบวชให้ ทกุ คน หลายครังท่านให้ คนทีมาพึง
ท่านแต่งกายในชุดคลุมยาวสีดําทําจากฝ้ายดิบ และสังให้ เชือฟั งกันพร้ อมกับพีน้ องคน
อืนๆ จนกว่าคนใหม่จะเรี ยนรู้ ระเบียบวัดทังหมดก่อน หลังจากนันท่านจึงอนุญาตให้
เขาใส่อาภรณ์นกั บวช” หรื อถ้ าพูดอย่างคนยุคนีในแนวอุปมาอุปมัยแล้ ว “ต้ องทดสอบ
ละเอียดแล้ วจึงจะปลงผมและให้ ใส่อาภรณ์และหมวกสงฆ์” แต่เมือเห็นว่านักบวชคน
ใดสังสมประสบการณ์การบําเพ็ญเพียรทางจิตวิญญาณแล้ ว ก็จะเห็นควรให้ รับแต่งตัง
เป็ นพระสมณศักดิต่อไป
หนึงในขันตอนการดํ าเนิ น งานที ตังโดยนักบุญ เซอร์ กี ที ใช้ ในสํานักสงฆ์ คือ
หลังจากพิธีสวดช่วงคําใหญ่ ห้ ามพีน้ องเดินไปมาหาสู่กันระหว่างเรื อนพักและหยุด
สนทนากัน เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นจริ งๆ เช่นมีธุระกับพระอธิการ แต่ละคนต้ องอยูใ่ นเรื อน
พักตนและสวดภาวนาพร้ อมทํางานฝี มือ ท่านนักบุญเองก็เคร่ งครัดในการปฏิบตั ิตาม
กฎนี หลายครังตอนกลางดึก โดยเฉพาะในคืนฤดูใบไม้ ร่วงและฤดูหนาวอันยาวนาน
เมือพระอธิการผู้ใส่ใจทุกคนสวดภาวนาเสร็ จแล้ วในเรื อนพักท่าน ท่านก็จะเดินสํารวจ
เงียบๆ รอบเรื อนพักลูกวัดและมองทางช่องหน้ าต่างเล็กๆ เพือสังเกตว่าใครทําอะไร ถ้ า
คนนันกําลังตังใจสวดภาวนาหรื อเย็บปั กแข็งขัน หรื อเขียนอ่านหนังสือพระคัมภีร์ หรื อ
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ใคร่ครวญลึกซึงถึงบาปตน พระอธิการศักดิสิทธิจะดีใจ ขอบคุณพระเจ้ าและภาวนาให้
พระองค์ประทานความเข้ มแข็งแก่ผ้ ทู ํางานหนักในการบรรลุความรอด แต่ถ้าท่านได้
ยินเสียงพูดคุยกันซึงเป็ นสิงทีห้ ามไว้ ท่านจะเคาะประตูหรื อหน้ าต่างแล้ วเดินจากไป
ในตอนเช้ า ท่า นจะเรี ย กคนที ไม่ย อมทํ า งานมาคุย กับ ท่า น เตื อ นสันๆ อี ก ครั งถึ ง
ภาระหน้ าทีการเป็ นสงฆ์ และจะไม่ตําหนิตรงๆ แต่เหมือนพูดถึงคนอืน เพือโน้ มน้ าวให้
คนนันยอมสารภาพรับผิดอย่างถ่อมตน นักบวชทีถ่อมตัวและเชือฟั งท่านก็จะสํานึก
ทันทีและรี บขอโทษ ซึงจะได้ รับการยกโทษทันทีเช่นกัน แต่หลายครังมีนกั บวชทีบ่าย
เบียงไม่รับผิด เมือนันท่านจะตําหนิโดยตรงด้ วยความรักความถ่อมตน อย่างกษัตริ ย์
ดาวิดกล่าวว่า “ขอให้ คนชอบธรรมตีข้าพระองค์เถิด นันเป็ นความกรุ ณา ขอให้ เขาว่า
กล่าวข้ าพระองค์” (สดุดี : ) แต่ถ้านักบวชคนนันยังดือดึง ท่านจะทําทัณฑ์บนไว้
นันเองคือวิธีการของบิดาทีรักลูก ซึงคอยหยิบยืนมือแห่งการช่วยเหลือให้ ลกู อ่อนแอ
ของตน ท่านผสมความอ่อนน้ อมเจียมตนกับความเคร่ งครัดเข้ าด้ วยกัน ไม่ละเว้ นสิงที
ไม่สมควร และไม่เปิ ดโอกาสให้ ต้องเป็ นทุกข์
ไม่อาจอ่านชีวประวัติท่านบิดาจารย์โดยไม่ประทับใจได้ เวลาทีท่านเซอร์ กีสงั
สอนนักบวชตน ซึงเต็มไปด้ วยความรัก ความอดทน และความเข้ าใจหัวจิตหัวใจคน
มากขนาดไหน ท่านคอยติดตามดูแลผู้ไว้ ใจการชีแนะของท่านใกล้ ชิด พอจะพูดได้ วา่
ท่านแทบไม่คลาดสายตาจากนักบวชใหม่แต่ละคน คอยชีนําให้ เขาก้ าวข้ ามจากขัน
หนึงไปสู่ขันทีสูงกว่าในการเป็ นสงฆ์ คอยสอนทีละเล็กละน้ อยถึงการทุ่มเททํางาน
ปฏิบตั ิตน การรักษาวินยั การทํางาน ความคิด อารมณ์ และการบําเพ็ญตนเคร่ งครัด
ท่านอาจารย์ผ้ เู ปี ยมปั ญญาอดทนทํางานพัฒนาพีน้ องแต่ละคน พัฒนาความสามารถ
เฉพาะของแต่ละคน ช่วยส่งเสริ มให้ บรรลุเป้าหมายเหล่าพีน้ องทังหมด เมือมองถึง
ผลลัพธ์ ทีลูกศิษย์แต่ละคนของท่านเซอร์ กีได้ รับภายหลัง ก็ชัดเจนว่าภายใต้ การชีนํา
แนะแนวทางของท่าน ไม่มีลกู ศิษย์ใดหลงไปจากทางธรรม ตรงข้ าม แต่ละคนค่อยๆ
ชําระหัวใจจากกิเลส ขณะเดียวกันก็รับใช้ พระเจ้ าด้ วยตัวตนทังหมดทีเป็ นทังดวงจิตที
พระเจ้ าประทานให้ แก่เขา การสังเกตการณ์และความรักต่อผู้คน ประสบการณ์สว่ นตัว
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ทางจิตวิญญาณ และยิงกว่าสิงใดคือพระกรุ ณาคุณพระเจ้ า ซึงสถิตในหัวใจบริ สทุ ธิ
ของท่านและเติมเต็มใจท่านด้ วยความชืนชมยินดีในพระจิตเจ้ า ทําให้ ท่านมีปัญญา
ความสามารถจะชีแนะคนอย่างสงบเสงียม และดึงอารมณ์ดีทีสุดจากคนๆ นันออกมา
เหมือนเป็ นเครื องมือทีดี และให้ ความเมตตาแก่หวั ใจเขาด้ วยคําพูดจรรโลงใจ นักบุญ
โยเซฟแห่งวาลาคาลามกล่าวเกียวกับท่านเซอร์ กีภายหลังมรณกรรมท่านเซอร์ กีกว่า
ปี ให้ หลัง “ได้ ยินมาเกียวกับท่านเซอร์ กีผ้ ปู ระเสริ ฐและนักบุญท่านอืนๆ จากการ
บอกเล่ า ของพยานที ไม่ โ ป้ ป ด เรามี ชี วิ ต อยู่ ใ นสมัย ท่ า นเหล่ า นัน เห็ น แต่ ค วาม
ขะมักเขม้ นละเอียดอ่อนในการดูแลเหล่าลูกศิษย์ แม้ ต้องเผชิญการชิงชังและการไม่
เชือฟั งไม่น้อย ได้ เห็นความเมตตา บางครังการสอนสังและลงโทษ (เคร่ งครัด) ตาม
สมควร การตําหนิติเตียนและกระตุ้นให้ คนบาปมุง่ ทําความดี ส่วนคนไม่เชือฟั ง ท่านก็
ไม่ปล่อยให้ ทําตามอําเภอใจ แต่คอยป้องกันทุกวิถีทาง ขนาดขับจากพระศาสนจักรก็
มี” นันเองเป็ นวิธีปฏิบตั ิของราโดเนชในช่วงแรกทีท่านเซอร์ กีเป็ นพระอธิการ จํานวน
เหล่าพีน้ องในวัดค่อยๆ เติบโตขึน “ความดี” ท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐกล่าว “เกิดขึนใน
หมู่คนทีเคร่ งครัดการทําดี เหมือนดวงประทีปทีจุดซึงส่งต่อไฟให้ ดวงอืนๆ และเหมือน
กวางน้ อยทีต้ องเดินตามหาตานํา เช่นกัน คนกระหายความรอดก็ปรารถนาจะพบพระ
พรแห่งความกรุณาพระเจ้ าในดวงจิตท่านเซอร์ กี”

บทที
ความขัดสนในถินกันดาร
กฎระเบียบเคร่งครัดในถินกันดารของท่านเซอร์ กี พิธีถวายบูชาด้ วยคบไฟ
หนังสือบนต้ นเบิร์ช พระอธิการช่างไม้ ก้ อนขนมปั งบูดลําค่า อาบเหงือบนใบหน้ า
เสียงบ่นของพีน้ อง คําประกาศของบิดา การวางใจพระเจ้ าไม่ทําให้ ผิดหวัง ผู้ใจบุญลับ
ตานําอัศจรรย์ ทองและสิงคล้ ายทอง ความคิดน่ายกย่องของนักบุญฟิ ลาเรี ยต
(1354 – 1372)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูล้ ะทิ งสิ งทีตนมี เพือรักความยากจน
ของพระคริ สต์
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูส้ อนสังคนเกี ยจคร้านให้บําเพ็ญเพียร
ด้วยความเสมื อนพระคริ สต์...
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูเ้ ติ มเต็มนําแห่งอัศจรรย์ดว้ ยการวิ งวอน
ขอความปกป้องสํานักสงฆ์ ของเจ้า จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผู้
มอบความยิ นดี ดว้ ยอาหารทีมองไม่เห็นแก่พีน้องผูห้ ิ วโหย...
อคาฟี สต์ อิค.

ท่านอัครสาวกเปาโลเคยกล่าวว่า วันและคืนนันท่านทํางานด้ วยมือเพือจะไม่กินแรง
ใครและไม่เป็ นภาระคนอืน แม้ ท่านเป็ นผู้ประกาศข่าวประเสริ ฐแห่งความรอด ท่านมี
สิทธิอยู่โดยไม่ทํางาน ( โคริ นธ์ : - ) กฎระเบียบทียึดถือเคร่ งครัดแบบนีเองทีเป็ น
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ของเหล่านักพรตผู้ศกั ดิสิทธิ ของพระคริ สต์ ท่านเซอร์ กีก็นําข้ อนีมาใช้ ในสํานักสงฆ์
ท่านเคร่ งครัดห้ ามพีน้ องคนใดออกจากสํานักสงฆ์เพือเรี ยไรเงินและของบริ จาคตาม
ชุมชนหมู่บ้าน พระทุกคนต้ องทํางานหาเลียงตัวเองด้ วยมือ ถ้ าไม่เพียงพอก็ค่อยขอ
และอดทนรอความเมตตาจากพระเจ้ า ท่านสอนลูกศิษย์ข้อนีทังด้ วยคําพูดและการ
กระทําของท่าน แน่นอน นันเป็ นกฎทีไม่ง่ายเลยแม้ แต่สํานักสงฆ์ปกติทีตังอยู่ไม่ไกล
จากชุมชนและมักมีผ้ แู สวงบุญมาเยือน แต่สาํ นักสงฆ์นกั บุญเซอร์ กีในเวลานันเรี ยกได้
เต็มปากว่าเป็ นถินกันดารแท้ จริ ง “ในระยะทางห่างไกล” ท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐเล่า
“สํานักสงฆ์รายล้ อมด้ วยป่ าดิบทีคนเดินผ่านไม่ได้ แวดล้ อมด้ วยสัตว์ป่า ตังแต่กระต่าย
ขีขลาด หมาป่ ากระหายเลือดและหมีดรุ ้ าย แม้ เวลาผ่านไปห้ าสิบกว่าปี หลังจากทีเรา
พูดถึง ในสมัยท่านนิคอน เมือบริ เวณวัดมีพืนทีอาศัยของประชาชนไม่น้อยแล้ ว ตาม
ริ มนําลําเนาไพรในเขตรอบอารามสงฆ์ชนสู
ั งยังคงจับตัวบีเวอร์ ” ถ้ าเช่นนันสมัยก่อน
เป็ นอย่างไร ถ้ าสมัยก่อนไม่มีกระทังเขตชุมชนใกล้ ๆ และการเดินทางมาสํานักสงฆ์ก็
แทบจะลําบากในการลัดเลาะทางแคบ ต้ องผ่านทางเดินป่ าทีขาดตอนเป็ นระยะๆ ใน
ป่ าลึกตรงนันใครเล่าจะมาเยียมเยียนและบริ จาคปั จจัยแก่นกั พรต อีกมุมหนึง สํานัก
สงฆ์ตอนนันไม่มีหอพักรวมหลักเป็ นทีชุมนุม เวลาประชุมกันต้ องทําทีโถงโบสถ์หลัง
สวดมนต์เสร็ จ ส่วนเวลาอืนทังกลางวันกลางคืนทุกคนต้ องทํางานตัวเองในเรื อนพัก
ส่วนตัว ไม่มีการกินอาหารรวม จึงไม่มีการประชุมรวมกัน ไม่นา่ แปลกใจว่าทําไมสํานัก
สงฆ์ในทีกันดารของท่านเซอร์ กีทีรํ ารวยคุณธรรมถึงมักขาดแคลนสิงจําเป็ นต่อชี วิต
ขาดแคลนอะไรบ้ าง–ขาดแคลนทุกอย่าง นักเขียนชีวประวัติทา่ นเซอร์ กีผ้ ปู ระเสริ ฐท่าน
หนึงกล่าวว่า “บ่อยครังทีไม่มีใครในสํานักสงฆ์มีขนมปั งเหลือสักก้ อน ไม่มีแป้งเหลือสัก
หยิบมือ ไม่มีแม้ แต่เกลือ ไม่ต้องพูดถึงนํามันและเครื องปรุ งอืนๆ ผู้บําเพ็ญเพียรทีนัน
ต้ องอดทนมากในวิถีการดํารงชีพทีโหดร้ ายในถินกันดารแบบนัน แต่ท่านเซอร์ กีเชือ
พระเจ้ าด้ วยความเชือแข็งแกร่ง ผ่านการทดสอบจากความลําบากมากมายนับไม่ถ้วน
และพระเจ้ าตอบคําวิงวอนท่านตามความเชือ เพราะท่านวางใจพระองค์ และความ
วางใจเต็มทีในพระเจ้ าไม่เคยทําให้ ทา่ นผิดหวัง”
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แต่บางครังก็มีไวน์ไม่พอประกอบพิธีกรรม แป้งสาลีไม่พออบโปรสโฟรา รวมทัง
กํ า ยานไม่พ อแกว่งต่อหน้ าแท่นบูชา เมื อนันจึ ง ต้ อ งทนขาดแคลนในการประกอบ
พิธีกรรมตามสมควร ไม่มีขีผึงทําแท่งเทียน ไม่มีนํามันทําตะเกียง พวกเขาก็ทําแท่ง
กํายานจากเปลือกไม้ เบิร์ชหรื อเปลือกต้ นสนแทน ซึงปะทุและเกิดควันในเวลาต้ องอ่าน
หรื อขับขาน และในการจุดไฟอย่างนันในพิธีสวดเช้ าหรื อพิธีสวดข้ ามคืน พวกเขาแทบ
อ่านบทแคนอนหรื อหนังสือสดุดีในความมืดอย่างยากลําบาก จําต้ องพูดอีกหรื อไม่วา่
การถวายบูชาพระเจ้ าแบบอัตคัดนันไม่ได้ พอพระทัยพระเจ้ าน้ อยไปกว่าเวลาทีทําใน
โบสถ์ยิงใหญ่ภายใต้ แสงเทียนแสงตะเกียงนับไม่ถ้วน แต่หวั ใจคนทีนีร้ อนแรงยาวนาน
และสว่างกว่าประทีปทีไหนๆ เปลวไฟคําภาวนานีสันสะเทือนด้ วยแรงกระหายทีลอย
มาจากส่วนลึกหัวใจขึนสูบ่ ลั ลังก์พระเจ้ า
ตามคํายืนยันของโยเซฟแห่งวาลาคา
ลาม สํานักสงฆ์เซอร์ กีอตั คัดขัดสนถึง
ขนาดเวลาเขียนหนังสือ บางครังไม่ได้
เขี ย นบนแผ่น กระดาษม้ วน แต่เขียน
บนเปลือกไม้ เพราะไม่มีเครื องมืออืน
ส่ว นแท่น บูช าพระเจ้ า ก็ ไ ม่ไ ด้ ประดับ
ด้ ว ยทองคํ า จนปั จ จุ บัน เหล่า ผู้มี จิ ต
ศรัทธาต่างอัศจรรย์ใจเมือมองของใช้
ในสํ า นัก สงฆ์ ที เก็ บ รั ก ษามานานใน
ความขาดแคลนนี เช่นภาชนะไม้ ทีท่านเซอร์ กีใช้ ประกอบพิธีกรรมหรื ออาภรณ์ เรี ยบ
ง่ายของท่าน
ท่านอธิการไม่ใส่ใจเรื องอาหารการกินนัก เมือขาดอาหารบ่อยครัง ท่านจึงต้ อง
อดทนกว่าคนอืน ด้ วยเคยชินการถืออดมาแต่ในท้ องมารดา จึงอดทนความขาดแคลน
ต่างๆ นานาด้ วยหัวใจซาบซึงในพระเจ้ า เป็ นตัวอย่างทีดีแก่ลกู ศิษย์ ครังหนึงท่านไม่มี
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ขนมปั งสักก้ อนหรื อเกลือ ทังวัดเหมือนไม่มีอาหารเหลือเลย พระอธิการผู้เจียมตนยิง
ไม่กินอาหารเป็ นเวลาสามวัน ยามรุ่งสางของวันทีสี ท่านตัดสินใจเอาขวานไปหาพีน้ อง
ท่านหนึงชือดานิอิล
“ท่านผู้อาวุโส เราได้ ยินว่า” ท่านเซอร์ กีกล่าวกับสหาย “ท่านอยากต่อเติมมุม
เรื อนพักท่านใช่ไหม โปรดให้ เราสร้ างต่อเติมเถิด เพือมือข้ าจะได้ ไม่วา่ งการทํางาน”
“ใช่แล้ ว” ดานิอิลตอบ “ข้ าอยากสร้ างต่อเติม ข้ ามีของทุกอย่างเตรี ยมพร้ อม
แล้ วสําหรั บการก่อสร้ าง แค่รอหาช่างไม้ มาทําเท่านัน แต่ข้าจะมอบหมายให้ ท่าน
ทํางานนีอย่างไร ท่านคงเรี ยกค่าตอบแทนแพงเป็ นแน่”
“งานนีไม่แพงสําหรับท่านแน่” ท่านเซอร์ กีกล่าว “ข้ าอยากกินขนมปั งบูด และ
ท่านก็พอมีอยู่ ข้ าไม่ขอมากไปกว่านี หรื อท่านไม่ร้ ูวา่ ข้ าทํางานฝี มือเก่งไม่แพ้ ช่างไม้ มือ
อาชีพ ท่านผู้อาวุโส ท่านจะมัวรอหาช่างไม้ ราคาแพงทําไมกัน จ้ างข้ าก็ได้ ”
ดังนัน ดานิอิลจึงเอากระชอนใส่ก้อนขนมปั งบูดทีไม่อยากกินแล้ วมาให้ ท่าน
เซอร์ กีและกล่าวว่า “นีแน่ะ ถ้ าท่านอยากกินก็เอาหมดเลยเถิด แต่ข้าไม่มีอย่างอืนให้
อีกแล้ ว” “ดี” พระอธิการผู้ตรากตรํ ากล่าว “นีก็เหลือเกินพอแก่ข้าแล้ ว โปรดเก็บขนมปัง
ไว้ จนกว่าจะสามทุม่ เถิด ข้ ายังไม่รับค่าจ้ างจนกว่างานจะเสร็ จ”
เมือกล่าวแล้ ว ท่านก็คาดเข็มขัดแน่นออกไปเตรี ยมงาน ตังแต่เช้ าตรู่ จนดึกดืน
ไม่ว่าจะหิวเพียงใด ท่านก็ยงั เลือยไม้ ขัดไม้ ตัดซุง และด้ วยการช่วยเหลือของพระเจ้ า
ท่านก็ก่อสร้ างเสร็ จ พระอาทิตย์ตกไปซ่อนหลังชายป่ าดิบนานแล้ ว เมือท่านดานิอิลเอา
ก้ อนขนมปั งบูดมาให้ ท่านเซอร์ กีกินตามทีตกลงกันเป็ นค่าจ้ างสําหรับการทํางานหนึง
วัน เมือท่านรับมาวางไว้ ตรงหน้ าก็สวดภาวนา เสกขนมปั ง และเริ มกินพร้ อมกับนําโดย
ไม่ใส่เกลือด้ วยซํา แล้ วนันก็เป็ นอาหารทังมือกลางวันและมือคํา
พีน้ องบางคนสังเกตเรื องทีเกิดขึน ว่าเมือท่านเซอร์ กีกินขนมปั งบูดด้ วยหยาด
เหงื อแรงกายทีทํางานยากลําบาก ก็ มีฝุ่นออกจากปากท่านจากราเน่าบนขนมปั ง
แน่นอน นันทําให้ หลายคนแปลกใจในความอดทนอดกลันยิงใหญ่ของท่านเซอร์ กี ซึง
ยอมกินอาหารเน่าเฟะแบบนีโดยต้ องทํางานแลก ท่านเคร่งครัดสิงทีอัครสาวกแห่งพระ
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คริ สต์กล่าวว่า “ใครไม่อยากทํางาน ก็ไม่ให้ เขากิน” ( โคริ นธ์ : ) แต่เมือดูตวั อย่าง
น่ายกย่องของท่านเซอร์ กีแล้ ว พีน้ องก็ได้ กําลังใจกลับมาต่อสู้ความยากลําบาก
แต่ทีไหนมีมนุษย์ทีนันก็มีความอ่อนแอ มีคนหิวโหยเพียงสองสามวันแล้ วพาล
หนึงในคนไม่อดทนตัดสินใจพูดแทนคนอืนต่อพระอธิ การว่า “เราดูท่าน เชือฟั งท่าน
คราวนีเราต้ องมาอดตายเพราะหิวหรื อ เพราะท่านสังไม่ให้ เราออกไปข้ างนอกเพือ
ขอรับทาน เราจะทนอยูน่ ีอีกวัน แต่พรุ่งนีเราทังหมดจะไปจากทีนีและไม่กลับมา เราไม่
มีกําลังพอจะทนความยากลําบากแบบนี หรื อทนกินขนมปั งบูดเช่นนี”
พระอธิ การเห็นพีน้ องเริ มตกอยู่ใต้ อํานาจจิตครํ าครวญเหนือยอ่อน ควรต้ อง
กระตุ้น พวกใจเสาะ จึ ง เรี ย กประชุม พี น้ อ งทังหมด ด้ ว ยความถ่อ มตนท่า นเริ มบท
สนทนาดังนี “ท่านมีเรื องทุกข์ใจอย่างไรหรื อ พีน้ องเรา ทําไมถึงเป็ นเดือดเป็ นร้ อน จง
วางใจพระเจ้ าเถิด เพราะพระคัมภีร์บอกว่า ‘จงมองไปทีเหล่าบรรพบรุ ษในอดีตและดู
เอาเถิด ใครกันเล่าทีเชือพระเจ้ าและยังต้ องละอาย’ ใครกันทีเชือคําพระองค์แล้ วถูก
หลอกบ้ าง ‘หรื อใครทียําเกรงพระเจ้ าและถูกทอดทิง ใครกันทีเพรี ยกหาพระองค์แล้ ว
พระองค์ไม่ทรงได้ ยิน’ (ปั ญญาจารย์ : ) ‘ไม่ใช่เราหรื อ’ พระผู้เป็ นเจ้ ากล่าว ‘ไม่ใช่
เราหรื อทีประทานอาหาร ไม่ใช่เราหรื อทีประทานผลหมากรากไม้ บนผืนดินและเติมยุ้ง
ฉางเจ้ าให้ เต็ม ไม่ใช่เราหรื อทีเลียงดูทงโลก
ั
ประทานกําลังแก่ทงจั
ั กรวาล ให้ อาหารแก่
ร่างกายเนือหนัง ยืนมือกรุณาของตัวเองในเวลาทีเหมาะสม ทําให้ สรรพสิงอิมเอมด้ วย
พระพรทังหมด’ พีน้ อง พระวรสารพระคริ สต์กล่าวว่า ‘จงแสวงหาอาณาจักรพระเจ้ า
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน และพระองค์จะประทานสิงทังปวงแก่ทา่ น... จง
ดูนกในอากาศ มันไม่ได้ หว่านหรื อเก็บเกียวหรื อสะสมในยุ้งฉาง แต่พระบิดาท่านใน
สวรรค์ทรงเลียงดูหมู่นก ท่านไม่ลําค่ายิงกว่านกเหล่านันหรื อ... โอ ท่านผู้มีความเชือ
น้ อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากกว่านันหรื อ’ (มัทธิว : , , ) แต่เราต่อสู้
อย่างสูญเปล่าหรื อไม่ทํางานทําการหรื อเปล่า เราหวังรับชีวิตนิรันดร์ จากการต่อสู้ของ
เรา ความทุกข์อาจมากแต่ได้ สวรรค์หอมหวาน อาจลําบากแสนเข็ญแต่ได้ รางวัลตลอด
กาลสําหรับความลําบาก เราจงอย่าเกียจคร้ าน พีน้ อง อดทนอีกนิดเพือรับรางวัลมงกุฎ
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อันไม่เสือมสลายจากพระคริ สต์เจ้ า ผู้ตรัสว่า ‘ในความลําบากของท่าน จงรักษาใจ
ท่านให้ ดี’ (ลูกา : ) เพราะ ‘ผู้อดทนถึงทีสุดจะได้ รับความรอด’ (มัทธิ ว : )”
ท่านกล่าวต่ออีกว่า “ท่านเป็ นทุกข์เป็ นร้ อนเพราะขาดอาหาร แต่นนเป็
ั นสิงทีเกิดขึน
เพียงชัวคราวเพือทดสอบความเชือ จริ งแล้ วนัน ถ้ าท่านทนรับความลําบากขาดแคลน
นีได้ อย่างทีนักบวชควรเป็ น พร้ อมความเชือและความซาบซึงในพระเจ้ า ความลําบาก
นีจะกลับมาเป็ นพระพรเป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง พระกรุ ณาคุณพระเจ้ าไม่ได้ ให้ แก่
ใครโดยปราศจากความลําบากและการทดสอบ”
“‘หากไม่มี ไ ฟ’ ท่า นนัก บุญ ยอห์ นแห่งบันไดกล่าว ‘ทองคํ า ก็ ไ ม่มีวัน สะอาด
บริ สทุ ธิ ’ และนันเอง ให้ พระเจ้ าทรงช่วยท่านเถิด ให้ ความทุกข์ผ่านไปและอดทนรอ
ความยินดี เพราะนันเป็ นสิงปกติทีเกิ ดขึน ว่าความยินดีจะตามมาจากความทุกข์
ยากลําบาก อย่างทีกล่าวกันว่า ‘คําคืนมีเสียงรํ าไห้ แต่ยามรุ่ งจะมาพร้ อมเสียงยินดี’
(สดุดี : ) ท่านเองก็เหมือนกัน วันนีจงอดทนกินขนมปั งเน่าเปื อยและอดมือกินมือ
แต่พรุ่ งนีพระเจ้ าจะประทานความช่วยเหลือ ท่านจะสําราญใจในความสมบูรณ์และ
อิมเอม ทังการกินดืมและสิงต่างๆ ทีต้ องใช้ ข้ าคนบาปเชือว่าพระเจ้ าไม่ทรงทอดทิง
สถานทีแห่งนีและผู้อาศัยอยูท่ ีนีแน่นอน”
นันเป็ นวิธีปลอบประโลมพีน้ องของพระอธิการ พระเจ้ าทรงตอบคําภาวนาท่าน
ด้ วยความเชื อทีน่าอัศจรรย์ แท้ จริ ง ขณะทีท่านสนทนากับพีน้ อง ก็ ได้ ยินเสียงเคาะ
ประตูดงั ทีหน้ าวัด ยามเฝ้าประตูเหลือบมองผ่านหน้ าต่างก็เห็นว่ามีคนหอบเอาขนมปัง
มาให้ มากมาย ด้ วยยามเองก็หิวจัด เขาวิงไปหาพระอธิการด้ วยความยินดียิงโดยยังไม่
ทันเปิ ดประตูด้วยซํา
“คุณพ่อขอรับ” เขากล่าว “มีคนเอาขนมปั งมาให้ โปรดกรุณาให้ เปิ ดรับเถิด นัน
เป็ นไปตามคําภาวนาอันศักดิสิทธิของท่าน เขาอยูท่ ีประตูแล้ ว”
“เปิ ดให้ พวกเขาเข้ ามา” พระอธิการกล่าว
ประตูสํานักสงฆ์เปิ ดออก มีเกวียนแล่นเข้ ามาหลายเล่ม แต่ละเล่มเต็มไปด้ วย
ขนมปั งอบร้ อน ปลา และเสบียงอืนๆ เพือเป็ นอาหารสงฆ์ ทุกคนทีนันสรรเสริ ญพระ
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เมตตาพระเจ้ า ส่วนท่านเซอร์ กีกล่าวอย่างสําราญว่า “นันปะไร คราวนีท่านผู้หิวโหยจง
เลียงผู้ใจบุญเถิ ด จงเรี ยกพวกเขามาแบ่งปั นอาหารร่ วมกับเรา จงเลียงและปลอบ
ประโลมเขาอย่างทีควรทําเถิด” แล้ วท่านก็สงตี
ั ประกาศให้ ทกุ คนออกจากเรื อนพักมาที
โบสถ์ ทีนันท่านอ่านบทสวดขอบคุณพระเจ้ าผู้ทรงเมตตาเลียงดูเหล่าผู้รับใช้ พระองค์
จากนันจึงให้ พีน้ องนังรับประทานอาหาร เมือทุกคนนังลงแล้ วท่านจึงเริ มแบ่งขนมปั งที
นํามาบริ จาค ขนมปั งยังร้ อนนิมเหมือนเพิงออกจากเตา รสชาติแสนชืนใจไม่ธรรมดา
เหมือนอบด้ วยเนย นําผึง และพืชสักอย่างทีหอมหวน เช่นทีผู้แต่งหนังสือสดุดีกล่าวว่า
มานา ขนมปั งจากสวรรค์ จึงมีรสชาติหวานพิเศษสําหรับชาวอิสราเอล ท่านเซอร์ กีอด
ทนพิเศษสุดเพือแลกก้ อนขนมปั งบูด พระเจ้ าประทานอาหารวิเศษนีมาตามคําดาวิด
ทีว่า “ความอดทนของผู้ยําเกรงพระเจ้ าจะไม่มีวนั สูญหาย” (สดุดี : )
ระหว่างรับประทานอาหาร พระอธิการกล่าวว่า “แล้ วพีน้ องเราทีบ่นเรื องขนม
ปั งบูดอยู่ไหนเล่า ให้ เขาเข้ ามาทีนีและดูเถิดว่าพระเจ้ าประทานอาหารอะไรมาให้ เรา
ให้ เขาจําสิงทีกษัตริ ย์และปกาศกดาวิดซึงรับประทานฝุ่ นเหมือนเป็ นขนมปั งและดืม
นําตาเหมือนเป็ นเครื องดืม” (สดุดี : )
หลังจากนันท่านนักบุญก็ถามว่า “แล้ วผู้ใจบุญของเราไปไหนกัน” แต่ไม่มีใคร
ตอบคําถามท่านได้ ทุกคนเอาแต่มองกันด้ วยความงงงวย
“เราบอกท่านไม่ใช่หรื อ” พระอธิ การกล่าว “ให้ เชิญเขามารับประทานอาหาร
แล้ วทําไมเขาถึงไม่มา”
“ตามทีท่านสัง เราก็ไปเชิญมาแล้ วขอรับคุณพ่อ” นักบวชกล่าว “เรายังถามว่า
สิงของเหล่านีใครส่งมาจากทีไหน พวกเขาเพียงตอบว่ามีคนใจบุญรํ ารวยผู้รักพระ
คริ สต์คนหนึงส่งของเหล่านีมาจากแดนไกล เพือฝากเสบียงต่างๆ นีแก่ท่านเซอร์ กี แต่
เขาไม่ตอบรับจะกินอาหารด้ วยกันกับเรา เนืองจากมีภารกิจอีกอย่างทีต้ องทํา จึงรี บ
ร้ อนออกเดินทางต่อ”
พอจะนึกภาพความประหลาดใจของพวกเขาหรื อไม่เมือรู้ วา่ ขนมปั งส่งมาจาก
แดนไกล แต่กลับยังไม่หายร้ อน เหมือนเพิงยกออกมาจากเตาอบเลยทีเดียว
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พระอธิการจึงใช้ โอกาสนีสอนสังพีน้ องตน “ท่านเห็นเองแล้ วหรื อไม่” ท่านกล่าว
“ว่าพระเจ้ าไม่ทรงทอดทิงสถานทีนี และผู้รับใช้ พระองค์ซึงรับใช้ ทีนีด้ วยความเชือทัง
วันคืน อดทนความอัตคัดขัดสนด้ วยใจขอบคุณพระองค์ จงจําคําอัครสาวกพระคริ สต์
ทีว่า ‘...เมือเรามีอาหารและเครื องนุ่งห่ม ก็ให้ เราพอใจตรงนันเถิด’ ( ทิโมธี : ) เรา
มัวกังวลสิงของนอกกายทําไม ให้ วางใจพระองค์ดีกว่า ผู้ทรงส่งของทีเราต้ องการและ
เป็ นประโยชน์แก่ทงกายใจเราเสมอ
ั
ผู้ทรงเลียงดูชาวอิสราเอลผู้เหิมเกริ มและอกตัญ ู
เป็ นเวลา ปี ในทะเลทราย ส่งมานาจากสวรรค์มาเลียงพวกเขาให้ อิมหนําไม่ขาด มี
หรื อทีพระเจ้ าผู้นนจะไม่
ั
ทรงเลียงดูเราซึงทํางานรับใช้ พระองค์ หรื อฤทธานุภาพและ
ความดีของพระองค์ เหือดหายเสียแล้ วตอนนี พระองค์ จึงทรงเลิกคิดถึงสรรพสิงที
พระองค์สร้ างไว้ บนโลก ไม่ใช่อย่างนัน พีน้ อง ในกาลก่อนเป็ นอย่างไร ปั จจุบนั พระองค์
ก็ยงั ทรงเป็ นหนึงเดียวและเป็ นพระเจ้ าผู้ทรงเมตตากรุณาเช่นเดิม พร้ อมประทานทุกสิง
ทีจําเป็ นสําหรับชีวิตเราเสมอ”
นีเป็ นบทเรี ยนราคาแพงสําหรับคนใจไม่หนักแน่น นับจากนันมาก็ไม่เคยได้ ยิน
เรื องการลุกฮือจากการขาดแคลนสิงใดแบบนีอีกเลย นอกจากนี ตามทีท่านเอพิฟานีผ้ ู
ประเสริ ฐเล่าไว้ ก็ยิงเพิมความเชือในพระวินิจฉัยพระเจ้ ามากขึน เมือวันทีสองและวันที
สามมีขนมปั งจํานวนมากส่งมาให้ อีกจากผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามสําหรับพีน้ องทุก
คนทีวัด นันเองทีพระเจ้ าทรงทําให้ ความวางใจพระองค์ในหมูผ่ ้ ทู ีพระองค์ทรงเลือกเป็ น
จริ งขึนมา
ไม่ใช่แค่ครังสองครังเท่านัน ทว่ากรณีอืนๆ เมือจําเป็ นต้ องสอนสังพีน้ องหรื อคน
ทัวไปก็ตาม ความเชือแข็งแกร่ งของท่านเซอร์ กีจะปรากฏเด่นชัดพร้ อมพลังดังทีพระ
คริ สต์กล่าวไว้ “อะไรก็ตามทีเจ้ าขอในคําภาวนา จงเชือ แล้ วเจ้ าจะได้ ” (มัทธิว : )
มีเหตุการณ์ตวั อย่างเช่นเกิดการลุกฮือในตอนแรก แต่พระเจ้ าทรงเปลียนเป็ น
การถวายเกี ยรติแด่พระเจ้ าผ่านคําภาวนาท่านเซอร์ กี เมือท่านเลือกสถานทีเปล่า
เปลียวทีเหมาะแก่การใคร่ ครวญเงียบๆ ท่านไม่เลือกว่าทีนันมีแหล่งนําอยู่ใกล้ หรื อไม่
ท่านยินดีแบกนําจากระยะทางไกลเพือให้ ร่างกายทํางานหนักกว่าเดิมด้ วยซํา นันเป็ น
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เวลาเจ็ดปี นบั จากการก่อตังสํานักสงฆ์ แต่ด้วยจํานวนพีน้ องมีมากขึน ปั ญหาการขาด
นําจึงทวีความรุ นแรงขึนเรื อยๆ หลายครังพีน้ องบ่นให้ ท่านฟั งว่าต้ องเดินทางไกลเพือ
เอานํา บางคนหนักกว่า ถึงกับตําหนิท่านว่า “ท่านสร้ างสํานักสงฆ์ไว้ ทีนีเพืออะไรกัน”
ท่านตอบว่า “ข้ าอยากอยูท่ ีนีเงียบๆ คนเดียว แต่พระเจ้ าต้ องการสร้ างทีนีให้ เป็ นอาราม
เพือถวายเกียรติแด่พระนามพระองค์ จงขยันขันแข็งสวดภาวนาและอย่าท้ อแท้ เพราะ
ถ้ าพระองค์ยงั ประทานนําแก่ชาวอิสราเอลทีดือรันจากก้ อนหินในทะเลทรายแห้ งแล้ ง
แล้ ว มี ห รื อ ที พระองค์ จะทอดทิ งเจ้ าผู้รั บ ใช้ พระองค์ ในที แห่งนี ทังวันคื น” ครั งหนึง
หลังจากสอนบทเรี ยนดังกล่าวแก่พีน้ องในวัด ท่านพานักบวชคนหนึงไปยังโพรงในป่ า
ใกล้ วดั ทีนันท่านพบแหล่งเก็บนําฝนตามธรรมชาติ ท่านจึงคุกเข่าสวดภาวนาว่า “ข้ า
แต่พระเจ้ า พระบิดาขององค์พระเยซูคริ สต์ของเรา ผู้ทรงสร้ างสวรรค์และแผ่นดินโลก
และทุกสิงทังทีมองเห็นและมองไม่เห็น พระผู้ทรงสร้ างมนุษย์และไม่ประสงค์ความ
ตายของคนบาป ข้ าผู้เป็ นคนบาปและผู้รับใช้ ผ้ ไู ม่คคู่ วรของพระองค์ ขอพระองค์โปรด
สดับฟั งเรายามนีและโปรดทรงสําแดงพระสิริพระองค์ โปรดประทานนําในทีแห่งนี ให้
ทุกคนรู้ ว่าพระองค์ทรงฟั งผู้ยําเกรงและผู้ถวายพระเกียรติแด่พระนามพระองค์ พระ
บิดา พระบุตร และพระจิตผู้ทรงบริ สทุ ธิ จากนีและตลอดไปจนชัวนิรันดร อาเมน”
ท่านผู้พระเจ้ าพอพระทัยเปล่งเสียงภาวนาและทําเครื องหมายกางเขนตรงที
เก็บนําฝน พลันก็มีนําเย็นทะลักจากใต้ ดินเป็ นตานําไหลเป็ นกระแสนํารวดเร็ วไปตาม
หุบเขา... แต่นนมาสํ
ั
านักสงฆ์แออัดของท่านก็ไม่มีปัญหาขาดแคลนนําอีกเลย ท่าน
เอพิฟานีศิษย์ทา่ นเซอร์ กีเป็ นพยานยืนยันว่าแหล่งนํานีทําให้ หลายคนหายจากโรค คน
จากทีห่างไกลยังดันด้ นมาเอานําจากทีนีไปรักษาคนป่ วย จนทําให้ ลําธารนีได้ ฉายาว่า
แม่นาเซอร์
ํ
กี เพือแสดงความซาบซึงต่อท่าน แต่เมือผู้สร้ างอัศจรรย์ผ้ ถู ่อมตนทราบเรือง
นีก็เรี ยกพีน้ องอาวุโสมาและกล่าวว่า “พีน้ อง ไม่ใช่ข้าดอกทีเป็ นคนให้ นํานีแก่ท่าน แต่
เป็ นพระเจ้ าผู้ทรงเมตตาทีทรงปลอบประโลมเราผู้ไม่คคู่ วรโดยพระคุณพระองค์ ทําไม
ท่านถึงเรี ยกแหล่งนําในชือข้ าเล่า ทําไมเป็ นข้ าทีเป็ นเพียงคนบาป” ตังแต่นนมา
ั ด้ วย
เชือฟั งพระอธิการ เหล่าพีน้ องจึงค่อยๆ ชินทีจะไม่เรี ยกชือนี
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“โอ ช่างเป็ นการถ่อมตนทีกิ นใจศักดิสิทธิ ยิง” ผู้เทศนาท่านหนึงให้ ข้อคิดว่า
“เจ้ าจะไม่มีวนั เห็นแม้ แต่วา่ เจ้ ากําลังทําอัศจรรย์ตา่ งๆ เจ้ าเห็นว่าในทุกสิง เจ้ ากําลังทํา
ตามพระกรุ ณาคุณพระเจ้ าพร้ อมความอ่อนแอในความเป็ นมนุษย์ของเจ้ า... ผู้รับใช้
พระเจ้ าจะกลัว ราวผู้คนไม่นบั ถือเจ้ าอย่างคนศักดิสิทธิ เจ้ าพร้ อมวิงหนี หลบซ่อนใน
มุมลึกของป่ า ไปยังทุ่งป่ าดิบทีไม่มีใครเดินผ่าน ไปถํามืดและทีรกชัฏเปล่าเปลียวไม่มี
ใครอยู่ เพือผู้คนจะไม่ยกย่องให้ เกียรติเจ้ า เพือจะไม่ชีตัวเจ้ าเหมือนเป็ นผู้ถกู เลือกโดย
พระเจ้ า... แต่เราคนบาป... เราจะทํางานทุกอย่างทีเป็ นสิงดี หรื อบางครังก็อาจมีบาป
ปะปน แต่เราจะป่ าวประกาศเองเกียวกับความบาปนัน...” ในคราวอืนด้ วยความสุภาพ
ดูดี เพือไม่ให้ ใครเรี ยกเราว่าพวกชอบยกยอปอปั นตัวเอง เราจะเงียบไม่พดู ถึงตัวเอง
เมือนันแหละเราจะพอใจยิงเวลารับการปลอบประโลมเวลาผู้อืนกล่าวถึงเราแง่ดี เด็ก
น้ อยต้ องการของเล่นเพือสงบนิงฉันใด เราก็ต้องการการยกย่องจากคนอืนฉันนัน จะไม่
พูดถึงว่าสวรรค์หา่ งจากโลกฉันใด ชีวิตเราก็หา่ งไกลจากชีวิตศักดิสิทธิของเหล่าผู้รับใช้
พระเจ้ าฉันนัน แต่สิงแย่ของเราคือไม่มีความอ่อนน้ อมถ่อมตน ไม่มีแม้ แต่เสียวหนึง
ของสมบัติวิเศษทีไม่อาจขโมยจากสวรรค์ได้ มันเป็ นทองของคนเก็บภาษี ซึงเป็ นสมบัติ
มังคังในหมู่ผ้ รู ับใช้ พระเจ้ าผู้บริ สทุ ธิ ถ้ าไม่มีสมบัติดงั กล่าวแล้ ว ก็ไม่มีพระอาณาจักร
พระเจ้ า ถ้ าไม่มีความถ่อมใจแล้ ว ความดีทีเราทําก็เป็ นแค่สิงทีดูคล้ ายทองแต่ไม่ใช่
ทองคํา
แต่เพือรับแม้ เพียงเสียวเล็กน้ อยของทองคําลําค่ามหาศาลในสายตาพระผู้เป็ น
เจ้ า เราจักต้ องนําความคิดและหัวใจกลับไปยังกาลสมัยนัน ทีเหล่านักบุญผู้รับใช้ พระ
เจ้ ายังมีชีวิตอยูอ่ ย่างท่านเซอร์ กี เพือเชือมต่อจิตวิญญาณเรากับท่านนักบุญเหล่านัน
และเรี ยนรู้ ความอ่อนน้ อมถ่อมใจเหมือนดังพระคริ สต์ของพวกเขา ดังทีกล่าวว่า “อยู่
กับนักบุญ เราก็จะเป็ นนักบุญ” (สดุดี : ) เราจะเคยชินการคิดและใช้ ชีวติ ตามแบบ
นักบุญเหล่านัน ในการสนทนาทางความคิดจิตใจกับท่านนักบุญเซอร์ กีมีท่านหนึงที
สนิทด้ วยคือมิโตรโปลิตนั ฟิ ลาเรี ยตทีมรณภาพไป การสนทนาแบบนีท่านจะได้ พลัง
แห่งพระกรุ ณาคุณพระเจ้ าอันยิงใหญ่ เวลาคําพูดกินใจหลังไหลจากหัวใจ ซึงเต็มไป
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ด้ วยความรักไร้ เงือนไขต่อสถานทีพํานักท่านเซอร์ กี เราคงไม่อาจละเลยตัวอย่างการ
พูดถึงสํานักสงฆ์ในถินกันดารของท่านอย่างซาบซึงได้ ในทีนี
“ยกโทษให้ ข้าเถิด” เขากล่าว “อารามสงฆ์ ชันสูงท่านเซอร์ กี ถ้ าความคิดข้ า
ปรารถนาแรงกล้ าทีจะมุ่งกลับไปหาทีทุรกันดารเดิมของท่านเซอร์ กีในอดีต ข้ านับถือ
ความสวยงามของวิหารตอนนี งานนักบุญ สิงศักดิสิทธิของเหล่าพยานสมัยบรรพบุรุษ
และความศรัทธาสมัยปั จจุบนั ข้ ารักความเป็ นสงฆ์ของงานรับใช้ พระเจ้ า และงานทีทํา
ในปั จจุบนั เหมือนเป็ นพระพรโดยตรงจากท่านเซอร์ กี เรามองไปทีกําแพงสํานักสงฆ์
ท่านด้ วยความเคารพ กําแพงนันไม่มีวนั สันคลอนแม้ ในคราวทีทังประเทศรัสเซียสัน
ไหว ข้ ารู้ ว่าอารามสงฆ์ชนสู
ั งและทีกันดารของท่านเซอร์ กีเป็ นสถานทีเดียวกันและเต็ม
ไปด้ วยสมบัติลาค่
ํ าเหมือนกัน นันคือพระกรุณาคุณพระเจ้ าซึงอยูใ่ นตัวท่านเซอร์ กี ในที
เปล่าเปลียวซึงท่านบําเพ็ญตนและในพระธาตุท่านทีเก็บไว้ ทีอารามนี แต่ทงนี
ั ทังนัน
ข้ าอยากยลทีกันดารเปล่าเปลียว ทีค้ นพบสมบัติลําค่าซึงภายหลังสืบต่อมาเป็ นของ
อาราม ใครเล่าจะแสดงให้ ข้าเห็นสํานักสงฆ์หลังเล็กๆ ทีครังหนึงเคยเจิมในพระนาม
พระตรี เอกภาพในครังแรก ข้ าคงเข้ าไปข้ างในเพือสวดข้ ามคืน เวลาในนันเต็มไปด้ วย
ปะทุและควันไฟ ประทีปทีจุดขึนจะส่องแสงสว่างให้ อา่ นหนังสือและร้ องเพลง แต่หวั ใจ
เหล่าผู้สวดภาวนาแรงกล้ ากลับลุกโชนสว่างและยาวนานกว่าประทีปนัน และเปลว
เพลิงในหัวใจก็สงู ไปถึงสวรรค์ เหล่าทูตสวรรค์ก็พากันขึนลงตามเปลวเพลิงของเครื อง
บูชาทางวิญญาณ... จงเปิ ดประตูคบั แคบของเรื อนพักให้ ข้าหายใจสูดกลินในนัน ซึง
สันสะเทือนด้ วยเสียงสวดภาวนาและแรงบันดาลใจของท่านเซอร์ กี ซึงประพรมทัว
เรื อนพักด้ วยคราบนําตาทีหลังเป็ นสายฝน ซึงในนันประทับถ้ อยคํามากมายทางจิต
วิญญาณ ถ้ อยคําพยากรณ์ ถ้ อยคําอัศจรรย์ต่างๆ... ให้ ข้าจูบธรณีหน้ ามุขทีเท้ าเหล่า
นักบุญสัมผัส ทีครังหนึงพระบาทยิงใหญ่ของพระราชาแห่งสวรรค์ดําเนินผ่าน... โปรด
ชีให้ ข้าเห็นเรื อนหลังอืนด้ วยเถิด ซึงท่านเซอร์ กีสร้ างด้ วยมือแล้ วเสร็ จในวันเดียว และ
รับรางวัลตอบแทนจากการทํางานหนึงวันและการอดอยากหิวโหยสามวันเป็ นขนมปั ง
บูด... ข้ าคงเห็นท่านนิคอนซึงพํานักทีนีหลังจากท่านอืนๆ เร่งเติบโตเป็ นผู้ใหญ่และเติบ
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ใหญ่เตรี ยมพร้ อมสานต่อเจตนารมณ์ ท่านเซอร์ กี... ได้ ฟังการนิงเงียบของอีซาคี ซึง
แน่นอนว่าเป็ นประโยชน์น่าฟั งกว่าคําสอนข้ า... ข้ าคงยลท่านอาร์ คิมานดริ ทสิโมน ซึง
เข้ าใจรวดเร็ วว่าการเป็ นนักบวชภายใต้ ท่านเซอร์ กีนันดีกว่าเป็ นหัวหน้ าในทีอื น...
แท้ จริ งแล้ วทังหมดทีถูกปกปิ ดด้ วยกาลเวลาและถูกผนึกไว้ ในอาคารยิงใหญ่เหล่านีคือ
สมบัติ มูล ค่า ยิ งใหญ่ ใ นสํา เภางดงาม จงเปิ ด สํา เภาให้ ข้ า ดูเ ถิ ด จงสํา แดงสมบัติ
เหล่านันซึงไม่มีวนั ถูกพรากหรื อขโมยไปได้ จากสมบัติเหล่านันทีไม่เสือมสลาย คงพึง
จะหยิบยืมเอาสิงเป็ นประโยชน์เช่น ความเงียบงันของคําสวดภาวนา ความเรี ยบง่าย
ของชีวิต และความถ่อมตนทางปั ญญา”

บทที
ผู้กระทําอัศจรรย์ทีแสนถ่อมตน
การเปลียนแปรของทีกันดาร สิริรุ่งโรจน์ของท่านเซอร์ กี
บิดาทีเมตตาสงสารและเด็กทีรับการชุบชีวิต การเยียวยารักษาผู้มาตังรกราก
ขุนนางจากชายฝังแม่นาโวลกาและการขั
ํ
บไล่ผีร้าย ความอุดมสมบูรณ์ของปั จจัย
ความเลวร้ ายมากหน้ าหลายตา ชาวบ้ านทีถูกล่อลวงและท่านผู้เฒ่าแสนกรุณา
(1354 - 1391)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ความรื นเริ งและยิ นดีแก่ผูว้ ิ งมาหาเจ้า
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด บุรุษแห่งอัศจรรย์ทีได้หลังริ นจากพระเจ้า
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูเ้ อาชนะเนือหนังตนด้วยการครองหัวใจ
ของตน จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูส้ ําแดงพลังแห่งพระพรจาก
พระเจ้าในงานอัศจรรย์
อคาฟี สต์ อิค.

สิทธิพิเศษทีประกาศโดยเจ้ าเมืองทีแต่งตังโดยเจ้ าชายอันเดรแห่งราโดเนชแก่ผ้ ยู ้ ายมา
อยู่พืนทีใหม่ค่อยๆ ดึงดูดให้ คนย้ ายเข้ ามามากขึน ทําให้ พืนทีชุมชนรอบสํานัก สงฆ์
ท่านเซอร์ กีขยายอย่างไม่ทนั สังเกต ทว่าเมือเวลาผ่านไปกว่า - ปี หลังก่อตังแล้ ว
สํานักสงฆ์แห่งนันก็ยงั เหมือนอยู่ตดั ขาดจากโลกภายนอกซึงกันไว้ ด้วยป่ าดิบทึบ ใน
เวลาถัดมา ด้ วยชือเสียงเลืองลือเกียวกับท่านเซอร์ กีทีแผ่ขยายไป ส่งผลให้ ทีพํานักท่าน
ต้ องเปิ ดต้ อนรับคนทีอยากมาหาท่านมากขึนตามไปด้ วย

ผู้กระทําอัศจรรย์ทแสนถ่
ี
อมตน
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ราวปี
สมัยกษัตริ ย์ยอห์น ยอห์นโนวิช พีชายสิเมโอน ยอห์นโนวิช
ผู้เย่อหยิง ในเขตรอบสํานักสงฆ์ทา่ นเซอร์ กีเริ มปรากฏผู้คนเข้ าจับจองพืนทีทํานา ไม่มี
ใครไล่ไม่ให้ ตัดไม้ โค่นป่ าซึงก่อนหน้ านีไม่มีใครแตะต้ อง ทําให้ พืนทีป่ ารกชัฏค่อยๆ
เปลียนโฉมเป็ นทีราบซึงปลูกธัญพืชตามตะเข็บป่ า เริ มตังประตูรัวเดียว ส่วนทีอืนก็มี
หมู่บ้านปรากฏ ผู้เขียนชีวประวัติท่านเซอร์ กีท่านหนึงกล่าวอย่างอดเสียดายไม่ได้ ว่า
“ทีกันดารถูกเปลียนโดยไม่มีการยับยัง ตังเป็ นหมู่บ้านอาศัยและบ้ านจํานวนมาก”
หลังจากนันมีการสร้ างถนนใหญ่ตดั ผ่านหน้ าสํานักสงฆ์ไปทางเมืองตอนเหนือ ผู้มา
เยียมสํานักสงฆ์ท่านก็เริ มไม่ใช่แค่คนทัวไป แต่มีทงคหบดี
ั
ขุนนาง “โลกทังโลก” นัก
ประวัติ ศ าสตร์ ท่า นหนึงกล่า ว “มาหาถึ ง สํา นัก สงฆ์ ท่า น สิงที เห็ น ที นี คื อ ชี วิ ต และ
สถานภาพความเป็ นพีน้ องในถิ นกันดาร สอนกฎระบียบต่างๆ แสนเรี ยบง่ายซึงยึด
เหนียวการใช้ ชีวิตร่ วมกันเยียงคริ สตชน ทุกอย่างทีนันขาดแคลนยําแย่ ดังทีชายคน
หนึงซึงเดินทางจากทีห่างไกลมาหาท่านเซอร์ กีผ้ ูรับการยกย่องยิงใหญ่กล่าวไว้ อย่าง
หมดหวังว่า “ทุกอย่างยําแย่ ยากจนแร้ นแค้ น ขาดแคลนไปหมด” ในหมูพ่ ีน้ องมีแต่ของ
ขาดแคลน เหมื อ นเสื อผ้ า พระอธิ ก ารที ปะแล้ ว ปะอี ก แต่ ทุก คนมี มิ ต รภาพต่อ กัน
ต้ อนรับขับสู้ผ้ มู าเยียมอย่างดี ทุกคนทํางานตน ฝึ กปฏิบตั ิสวดภาวนา และสวดภาวนา
หลังทํางานเสร็ จ ในทุกทีรู้ สึกได้ ถึงดวงไฟทีซ่อนอยู่ ซึงค้ นพบในความอบอุ่นของการ
ดํารงชีวิตทีนันโดยปราศจากประกายไฟหรื อสะเก็ดไฟ ซึงโอบโถมทุกคนทีเข้ ามายัง
สํานักสงฆ์แห่งการทํางานบําเพ็ญตนและสวดภาวนากับพระเจ้ า โลกเห็นทังหมดที
เกิดขึนและเดินจากไปด้ วยความยินดีสดชืนแจ่มใส เหมือนคลืนขุ่นมัวทีซัดมาถึงหน้ า
ผาริ มฝัง วางเศษทรายทีเก็บมากลางทางกองไว้ แล้ วกลับสูท่ ะเลเป็ นสายนําใสสะอาด
นันเป็ นภาพประทับใจของสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กีทีคนสมัยนันมาเยียม กล่าวคือเป็ น
ภาพสวยงามลําลึกและสอนบางอย่างแก่ชีวิต เหมือนยีสต์ในขนมปั งทีไม่มีใครสังเกต
ดังทีพระคริ สต์กล่าวในสุภาษิ ตตน นันเป็ นภาพติดตาตรึ งใจแขกสํานักสงฆ์ และรับ
ภาพแบบนีกลับบ้ านเกิดเมืองนอนตนเหมือนเป็ นตัวอย่างสว่างไสวของการดํารงชีวิต
ในพระบัญญัติพระเจ้ า แต่ภาพงดงามไม่ได้ หยุดแค่พลังนีเท่านัน สิงสําคัญทีสุดทีทํา
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ให้ คนรัสเซียออร์ โธด็อกซ์หลังไหลมาเยียมชมสํานักสงฆ์สงบยากจนคือรู ปแบบการ
ดํารงชีวิตงดงามของนักพรตผู้บําเพ็ญเพียร พวกเขาแห่กนั มาทีนีเพือขอให้ ท่านสวด
ภาวนา รับคําอํานวยพรจากท่าน ได้ ฟังคําสอนจรรโลงใจ เปิ ดใจระบายความทุกข์ยาก
และสนทนากับท่านเพือเกิดกําลังใจและทียึดเหนียวใจ หนุม่ น้ อยวารโฟโลมีทีวิเศษนัน
บัดนีเป็ นท่านเซอร์ กีผ้ ยู ิงใหญ่ซึงเป็ นทุกสิงสําหรับทุกคน เพือนําคนจํานวนมากไปสู่
ความรอด ท่านทําวีรกรรมยิงใหญ่นเงี
ี ยบๆ เหมือนเป็ น “ความเชือฟั งพระเจ้ าทีบริ สทุ ธิ”
ซึงท่านวางใจเชือพระเจ้ า ผู้มาเยียมท่านเซอร์ กีตลอดช่วงครึงศตวรรษไม่ได้ รับเพียงนํา
ศักดิสิทธิจากตานําวิเศษ แต่ยงั รับกําลังใจความแจ่มใสกลับถึงบ้ านและแบ่งปั นสิงที
รั บจากท่าน จนช่วงท้ ายชี วิตของผู้เฒ่ายิงใหญ่ ดังนักประวัติศาสตร์ คนหนึงกล่าว
“แทบไม่มีภเู ขาก้ อนใหญ่ก้อนใดทีไม่ได้ ยกออกจากอกพระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ โดย
ปราศจากกําลังการสวดภาวนาอธิษฐานนามผู้เฒ่าวิเศษนี”
โดยเฉพาะข่าวว่าท่านทําปาฏิหาริ ย์หลายอย่าง ซึงสําแดงพระกรุ ณาคุณพระ
เจ้ าให้ เห็นในตัวท่านผู้เป็ นภาชนะทีถูกเลือกของพระเจ้ า ยิงเป็ นทีสนใจแก่คนทัวไป
ปาฏิหาริ ย์นเริี มจากการเปิ ดตานําในโพรงป่ าตรงกําแพงสํานักสงฆ์ แต่ทา่ นเอพิฟานียงั
กล่าวถึงเรื องอืนๆ ทีน่าประหลาดใจ เรามาฟั งเรื องเล่าปาฏิหาริ ย์เหล่านันกัน
ชายน่านับถือคนหนึงทีศรัทธาท่านเซอร์ กีอาศัยในเขตสํานักสงฆ์ มีลกู ชายคน
เดียวยังเล็กซึงเจ็บป่ วยโรคร้ ายแรง เขาอุ้มลูกมาหาท่านเซอร์ กี “ขอเพียงพาลูกไปถึงมือ
คนของพระเจ้ า” ชายคนนันคิด “ทีนัน ข้ าเชือว่าเขารักษาลูกได้ ” เขาอุ้มลูกชายไปถึง
เรื อนพักท่านเซอร์ กีขณะลูกยังมีชีวิต แต่ขณะอ้ อนวอนด้ วยนําตาให้ ท่านสวดภาวนา
เพือรักษาลูกชายให้ หาย และขณะทีท่านเตรี ยมสวดภาวนาให้ เด็กน้ อยก็สินลมจาก
อาการไข้ รุนแรง...
เมือเสียความหวังสุดท้ าย พ่อผู้หมดหวังก็รําไห้ ตําหนิทา่ นว่าแทนทีจะปลอบใจ
ท่านกลับเพิมความทุกข์ยาก “แล้ วข้ าจะทําอย่างไร” เขาพูด “ถ้ าลูกตายทีบ้ านยังดีกว่า
อย่างน้ อยคงไม่หมดศรัทธาทีมีตอ่ ท่านตลอดมา ท่านเซอร์ กีบรุ ุษพระเจ้ า”
แล้ วพ่อผู้เสียกําลังใจก็ออกจากเรื อนพักเล็กๆ ของท่านเพือเตรี ยมโลงศพลูก
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ด้ วยความเห็นใจยิงต่อผู้เป็ นพ่อ เมือท่านผู้รับใช้ พระเจ้ าอยูล่ ําพังกับเด็กน้ อยที
เสียชีวิต ท่านก็คกุ เข่าเริ มภาวนา... ยังภาวนาไม่เสร็ จ เด็กน้ อยก็กลับฟื นลืมตา เอือม
มือไปหาท่านนักบุญทีสวดภาวนาให้
เมือผู้เป็ นพ่อกลับมา ก็นําเครื องไม้ เครื องมือพร้ อมฝังศพมาด้ วย แต่ทา่ นเซอร์ กี
ออกมาดักหน้ าทางเข้ าเรื อนพัก กล่าวว่า “พ่อหนุ่ม เสียเปล่าทีเจ้ าออกไปโดยขุ่นข้ อง
เคืองใจ เจ้ ายังไม่ได้ มองดูด้วยซํา ดูสิ เด็กน้ อยของเจ้ าไม่ตายเสียหน่อย”
ผู้เป็ นพ่อแทบไม่เชือคําพูดท่านด้ วยความฉงนยิง แต่เมือเห็นลูกชายมีชีวิต เขา
ก็คํานับลงแทบเท้ าบุรุษแห่งพระเจ้ า
“เจ้ าหลอกตัวเองแล้ วยังไม่ร้ ู ด้วยซําว่าเจ้ าควรขอบคุณเพืออะไร” นักพรตถ่อม
ตนกล่าว “เมือเจ้ าพาเด็กน้ อยป่ วยมาทีนี เด็กป่ วยด้ วยไข้ รุนแรงและเป็ นลม แต่เจ้ าดู
เหมือนเด็กตายเสียแล้ ว เห็นไหม เด็กน้ อยกําลังอบอุน่ ร่างกายในเรื อนพักข้ า ส่วนเจ้ าก็
หลงดีใจว่าเด็กน้ อยเพิงฟื นจากความตาย”
พ่อผู้ดีใจล้ นพ้ นยืนยันหนักแน่นว่าลูกรอดได้ ด้วยคําภาวนาท่านเซอร์ กี แต่ทา่ น
กําชับไม่ให้ เขาแพร่งพรายเรื องนี “ถ้ าบังอาจเล่าให้ ใครฟั ง” ท่านกล่าว “เจ้ าจะเสียลูก”
ชายคนนันก็สญ
ั ญาจะไม่พูด เขาอุ้มลูกชายทีตอนนีหายดีแข็งแรงแล้ วกลับ
บ้ าน พลางสรรเสริ ญขอบคุณพระเจ้ าผู้ประทานอัศจรรย์ผ่านผู้รับใช้ พระองค์ ด้ วย
ความกลัวจะเสียลูกชาย แน่นอนว่าเขาไม่กล้ าพูดเรื องนี แต่เป็ นไปได้ หรื อทีเขาจะหลบ
ซ่อนความดีใจล้ นพ้ นจากจิตใจผู้เป็ นพ่อเป็ นแม่ คนแรกทีสังเกตเห็นความยินดีของเขา
คือลูกศิษย์ท่านนักบุญ ซึงผ่านพระนันเองทีเรื องนีโจษจันขึนมา โดยเล่าจากคําพูดเขา
โดยท่านเอพิฟานี
ในหมู่การอัศจรรย์ทีท่านเซอร์ กีทํา ท่านเอพิฟานีเล่าให้ ฟัง เรื อง เรื องแรก มี
ชายคนหนึงอาศัยในเขตรอบสํานักสงฆ์ล้มป่ วยด้ วยโรครุนแรง ในเวลาสามสัปดาห์เขา
ไม่อาจนอนหลับหรื อกินอาหาร พีน้ องจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากท่านเซอร์ กี
“การปาฏิหาริ ย์มากมายนับไม่ถ้วนทีพระเจ้ ากระทําผ่านมือท่านผู้เฒ่าประเสริ ฐนี”
พวกเขากล่าว “เป็ นไปได้ วา่ ท่านก็นา่ จะเห็นใจช่วยเรา” จึงหอบหิวคนป่ วยมายังสํานัก
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สงฆ์ท่านเซอร์ กี เมือวางคนป่ วยลงแทบเท้ าท่าน ก็อ้อนวอนถึงทีสุดให้ ท่านภาวนาให้
เขาหายดี ท่านพรมนําเสกพร้ อมสวดภาวนาให้ คนไข้ เขาก็ร้ ู สกึ ตัวดีขึนและนอนหลับ
ทัน ที เมื อตื นขึนมา เป็ น ครั งแรกในรอบหลายสัปดาห์ ห ลังจากล้ มป่ วยทีเขาอยาก
อาหาร ท่านก็ทําอาหารให้ กิน และปล่อยเขากลับไปพร้ อมสุขภาพแข็งแรง
ในเรื องเกียวกับการรักษาโรคต่างๆ อีกครังหนึง มีขนุ นางถูกผีสิงซึงผู้คนพามา
หาท่านจากอีกฝังหนึงของแม่นาโวลกา
ํ
คนผู้ลากมากดีนีอยู่ในภาวะสติฟันเฟื อน ถูกผีร้ายเล่นงาน ทําให้ กดั แทะตบตี
ตัวเองด้ วยพละกําลังไม่ใช่มนุษย์ คน คนก็ยงั ไม่อาจรังตัวเขาได้ จําต้ องล่ามด้ วยโซ่
แต่บางครังเขาก็ยงั ตีโซ่จนขาด เหมือนเรื องเล่าในพระวรสารถึงผีร้ายแห่งเกราซา ทีสิง
คนจนหนีไปอยูใ่ นทะเลทรายและเตร็ ดเตร่ ทีนันเหมือนสัตว์ไม่มีสติความคิด จนกระทัง
คนทีบ้ านไปพบเขาทีนัน เมือข่าวผู้วิเศษสร้ างปาฏิหาริ ย์ทีเมืองราโดเนชสะพัดไปถึง
ดินแดนแถบนัน ญาติพีน้ องทีปวดใจจึงพากันนําขุนนางโชคร้ ายท่านนีมาส่งถึงมือบุรุษ
พระเจ้ า แต่การเดินทางนีต้ องลงทุนลงแรงมาก เพราะผีร้ายเอาแต่ตอ่ ต้ านสุดฤทธิ และ
ตะโกนด่าเสียงแหลม “มึงจะเอากูไปไหน กูไม่อยากรู้ จกั ไม่อยากได้ ยินเซอร์ กีหน้ าไหน
ทังสิน” แต่ผ้ คู นช่วยกันจับล่ามขือโซ่และรี บพามา เมือใกล้ เขตสํานักสงฆ์ จู่ๆ ไม่ร้ ู ด้วย
กําลังจากไหน คนถูกผีสิงกระชากตรวนและขือคาออกจากตัว กระโดดทําร้ ายคนรอบ
ข้ าง ตะโกนว่า “กูไม่เอา! กูไม่อยาก!...กูจะกลับไปอยู่ทีกูจากมา!” ด้ วยเสียงน่ากลัว
มากเหมือนชายโชคร้ ายแทบสลายร่ างออกเป็ นชินๆ เสียงสะอึกสะอืนบ้ าคลังได้ ยิน
แม้ แต่จากในโบสถ์ เมือแจ้ งท่านเซอร์ กีแล้ ว ท่านก็สงให้
ั ตีประกาศประชุมเรี ยกพีน้ อง
ออกมาทีโบสถ์ เริ มขับขานเกียวกับการรักษาคนให้ หาย เมือนันเจ้ าผีร้ายก็คอ่ ยสงบลง
เหล่าญาติพีน้ องจึงพาเขาเข้ าโบสถ์ ท่านเซอร์ กีออกจากโบสถ์พร้ อมกางเขนพระคริ สต์
ในมือ เพียงท่านเซอร์ กีทําเครื องหมายกางเขนบนตัวคนถูกสิง คนนันก็กระโดดเหยงๆ
ถอยไปพร้ อมเสียงร้ องโหยหวน ไม่ไกลจากตรงนันมีบอ่ นําขังหลังฝนตก เมือเห็นนําเข้ า
ขุนนางป่ วยคนนันก็กระโจนลงบ่อนําพร้ อมตะโกนอุบาทว์วา่ “กูกําลังจะไหม้ กําลังโดน
ไหม้ ด้วยไฟน่ากลัว” หลังจากนันชายคนนันก็หายดีเป็ นปกติด้วยพระกรุ ณาคุณพระ
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คริ สต์และการสวดภาวนาของท่านเซอร์ กี สติกลับมาหาชายคนนันเหมือนเดิม เมือ
ถามว่าทําไมถึงอยากกระโจนลงบ่อนําเมือเห็นท่านเซอร์ กี เขาก็ตอบสงบว่า “เมือท่าน
พาข้ ามาหาท่านเซอร์ กีและท่านอยากทํารูปกางเขนบนตัวข้ า ข้ าเห็นกองเพลิงมหาศาล
ลุกจากกางเขนโอบล้ อมข้ าจากทุกทิศ ข้ าจึงกระโจนไปทีบ่อนํา เพือจะไม่โดนไหม้ ”
ขุนนางทีเพิงหายใช้ เวลาพักฟื นภายใต้ ชายคาสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กีหลายวัน
เขาสรรเสริ ญพระเมตตาคุณพระเจ้ า และกลับบ้ านในท้ ายทีสุดด้ วยความสงบยิง
เมือพระเจ้ าทรงยกย่องผู้รับใช้ พระองค์ทีรักยิงผู้นีด้ วยการอัศจรรย์รักษาโรค
ด้ วยพระคุณและพรสวรรค์แห่งการพยากรณ์ ท่านเซอร์ กีบรุ ุ ษวิเศษแห่งการอัศจรรย์ก็
ยิงถ่อมตน นักบุญปลาโตนมิโตรโปลิตนั สังฆราชแห่งมอสโคว์กล่าวว่า “ท่านวิงหนีจาก
ลาภยศสรรเสริ ญของเหล่ามนุษย์ทีวุน่ วายเหมือนหนีความตาย และคิดเสมอว่าเป็ นสิง
น่าอดสูสําหรับตัวเองทีคนส่วนใหญ่พยายามแสวงหาสิงเหล่านัน โดยไม่เลือกว่าจะ
ได้ มาด้ วยวิธีไหน เจ้ าศักดินาผู้เย่อหยิง คนพวกนีมีแต่ความทะเยอทะยานอย่างเดียว
เท่านันทีบงการชีวิต และมากถึงขันหลงตัวเอง แต่สาํ หรับท่านเซอร์ กีแล้ ว มีแต่ความรัก
สะอาดบริ สทุ ธิต่อพระเจ้ าและคนรอบข้ างเท่านันเป็ นสิงผลักดันชีวิตท่าน”
พร้ อมจํ า นวนทีเพิมขึนของผู้ม าเยียม สถานภาพทางวัต ถุข องสํานักสงฆ์ ก็
พัฒนาขึนเรื อยๆ สํานักสงฆ์เริ มไม่ขาดแคลนสิงของเหมือนแต่ก่อน ความต้ องการของ
ใช้ ปัจจัยทีจํากัดจํ าเขียของนักพรตเพือการบําเพ็ญเพียรนัน พวกเขาเริ มพอใจของ
ถวายจากผู้มีจิตศรัทธาและผู้อาศัยรายรอบสํานักสงฆ์ทีนํามาถวายกันล้ นเหลือ เมือ
ผู้คนรู้ ว่านักพรตในทีกันดารจุนเจือจิตใจมากเพียงใด ก็พยายามนําของใช้ ต่างๆ มา
ถวายไม่ขาดมือ ดังทีท่านอัครสาวกกล่าวว่า “หากเราหว่านเมล็ดฝ่ ายจิตวิญญาณใน
หมู่ท่าน จะเกินไปหรื อถ้ าเราจะเก็บเกียววัตถุจากท่านบ้ าง” ( โคริ นธ์ : ) แม้ แต่
สมัยทีท่านเซอร์ กียงั มีชีวิตอยู่ หลายคนอยากนําทีดินรอบสํานักมาถวายวัดด้ วยซํา
อย่างน้ อยก็ร้ ูกนั ว่าสมัยท่านมีคนนําทีดินมาถวายเป็ นเนือทีครึงหนึงของแหล่งต้ มเกลือ
และครึ งหนึงของบ่อเกลือทีเขตโซล กาลิชสกายา ซึงปั จจุบนั เป็ นเขตเมืองโซลิกาลลิช
แห่งคัสโตรมา ทีแห่งนีถวายโดยคหบดีแห่งกาลิชไม่นานก่อนท่านเซอร์ กีจะมรณภาพ
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ตอนทีท่านส่งต่อหน้ าทีพระอธิ การให้ ท่านนิคอน “การครอบครองพืนทีหมู่บ้านรอบ
สํานักสงฆ์” นักวิชาการสมัยโบราณกล่าว “ในสมัยนันเป็ นวิธีเดียวในการดูแลพีน้ องใน
สํานักสงฆ์ให้ ทวถึ
ั ง และยังป้องกันล้ อมกรอบสํานักสงฆ์จากการบุกรุกของผู้ตงถิ
ั นฐาน
รายรอบ ซึ งไม่ ไ ด้ ขึ นกับ สํ า นัก สงฆ์ แต่ ขึ นกับ เจ้ าที ดิ น อื น ซึ งหากปล่อ ยไว้ จ ะไม่
ก่อให้ เกิ ดความสมบูรณ์ พูนผลของสํานักสงฆ์ แต่จะเป็ นเหตุสร้ างความเดือดร้ อน
ยากจนไม่ทางใดก็ทางหนึง ชัดเจนว่าไม่มีการห้ ามปรามไม่ให้ เข้ าครอบครองพืนทีเขต
ชุมชนจากผู้ก่อตังสํานักสงฆ์แต่อย่างใด ไม่เช่นนันคงมีกฎตายตัวออกมาสําหรับศิษย์
และทายาทสืบทอดซึงเลือกโดยตรงโดยท่านเซอร์ กีเอง คือท่านนิคอน”
ดังนัน สํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กีจึงล้ นหลามด้ วยของจําเป็ นต่างๆ แต่ใจท่านยัง
เป็ นอิสระจากการยึดติดวัตถุใดๆ ทางโลก ถ้ าท่านมีของเหลือใช้ ในมือ ท่านจะมอบให้
โบสถ์หรื อคนยากจน ผู้อาวุโสทีอยู่กบั ท่านมานานเล่าให้ ท่านเอพิฟานีฟังว่า เสือผ้ าชุด
ใหม่ไม่เคยอยูบ่ นตัวท่านเซอร์ กีเลย ท่านไม่เคยใส่เสือสวยงามเนือดี เพราะจําคําพูดใน
พระวรสารว่า คนใส่เสือผ้ าแบบนัน “เป็ นคนในวังเท่านัน” (มัทธิ ว : ) ท่านไม่ใส่
เสือผ้ าราคาแพง ตรงข้ าม ท่านสวมใส่เสือขาดรุ่ งริ งทําจากขนแกะธรรมดาพืนๆ และ
เป็ นเสือเก่า ซึงสําหรับคนอืนเลิกใส่ใช้ การไม่ได้ แล้ ว ส่วนใหญ่ท่านเย็บปั กเสือผ้ าเอง
ด้ วยมือ เสือผ้ าท่านแตกต่างจากของสหายในวัดตรงทีปะแล้ วปะอีก ดังท่านนักบุญ
ปลาโตนกล่าวว่า “ท่านประดับกายด้ วยเม็ดเหงื อตัวเองแทนทีจะเป็ นอัญมณีราคา
แพง” เสือผ้ าท่านมีตวั เดียวใส่ทงฤดู
ั ร้อนฤดูหนาว “สําหรับสวรรค์ทเราสู
ี ญเสียไป” ท่าน
เซอร์ กีกล่าวแก่เหล่าลูกศิษย์ “เราต้ องละจากเสือผ้ าอบอุ่นสําหรับบาปเรา ครังหนึงเรา
เคยรับเสือผ้ าปกคลุมไว้ คราวนีเราอดทนขาดแคลนเสือผ้ าบ้ าง เพือจะสวมใส่เสือผ้ า
อันไม่มีวนั เสือมสลายในภายหลัง เราจะทํางานให้ เหนือยกาย เพือรับรางวัลเป็ นมงกุฎ
งามทีไม่เสือมสลายจากพระคริ สต์” นันเป็ นวิธีคิดท่านเซอร์ กี พระอธิการผู้ถ่อมตนยิง
ของเรา เป็ นสิงทีท่านสอนและท่านทําเองกับตัวด้ วย
ครังหนึงสํานักสงฆ์ท่านขาดแคลนผ้ า เหลือผ้ าเสียแค่ครึ งหนึง เป็ นผ้ าฉูดฉาด
ถักเย็บไม่ดี ไม่มีใครในหมูพ่ ีน้ องอยากเก็บไว้ ใช้ คนหนึงก็สง่ ต่อไปให้ อีกคน แล้ วส่งต่อ
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กันมาถึง คน แต่ทา่ นเซอร์ กีรับมาตัดเป็ นเสือท่าน เมือท่านใส่แล้ วก็ไม่อยากถอดออก
ถ้ าไม่ใช่เพราะจนหนึงปี ผา่ นไปเสือขาดรุ่งริ งเพราะความเน่า
บ่อยครังทีคนเรามองกันแค่ภายนอก เมือเห็นอีกคนก็แทบไม่อยากเชือว่านีคือ
ท่านเซอร์ กีพระอธิ การชื อดัง ปกติคนทัวไปจะดูว่าท่านเป็ นคนแปลกหน้ าหรื อ เป็ น
คนงานในสํานักสงฆ์เท่านัน ท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐเล่าว่า ครังหนึงเกิดเหตุการณ์ ที
ทําให้ ความถ่อมตนเจียมตัว และสภาวะจิตเปี ยมคุณธรรมความดีงามของท่านเซอร์ กี
เป็ นทีจดจํา เหมือนท่านเอพิฟานีเองก็เป็ นประจักษ์ พยานเหตุการณ์นี ซึงจดจําในใจ
เหล่าศิษย์ทีนับถือท่าน เพราะท่านเอพิฟานีเล่าให้ ฟังละเอียด นีคือเรื องทีเกิดขึน
“มีคนจํานวนมากเดินทางมาจากทีห่างไกล หวังเพียงชืนชมท่านเซอร์ กีและฟั ง
เรื องของท่าน คนทีมาตังรกรากใกล้ สํานักสงฆ์คนหนึงเป็ นชาวนาธรรมดาผู้หวังเห็น
ท่านมาก ขณะเข้ าสํานักสงฆ์ก็เริ มถามพีน้ องว่าจะพบพระอธิการได้ ทีไหน แต่ตอนนัน
พระอธิการกําลังทํางานในแปลงผัก ขะมักเขม้ นขุดพรวนดินปลูกผัก”
“รอประเดียวเถิด เดียวท่านก็ออกมา” พวกนักบวชกล่าวแก่แขกผู้มาเยือน
แขกผู้รีบร้ อนเหลือบมองแปลงผักผ่านรูรัว เห็นผู้เฒ่าเจียมตัวใส่เสือขาดรุ่งริงซึง
เย็บปะนับไม่ถ้วนกําลังทํางานหามรุ่ งหามคํา ชาวนาไร้ เดียงสาก็ไม่อยากเชือว่าชาย
ชราผู้นนคื
ั อท่านเซอร์ กีซึงเป็ นบุคคลสําคัญทีอยากเห็น เขาจึงเริ มซักไซ้ พีน้ องในวัด
โดยเรี ยกร้ องให้ แสดงตัวพระอธิการ
“เรามาทีนีแต่ไกลเพือจะเห็นท่านเซอร์ กี เรามีธุระสําคัญกับท่าน” เขากล่าว “ก็
ชีให้ เห็นพระอธิการแล้ วไง” พระตอบ “ถ้ ายังไม่เชือว่าเป็ นท่านเซอร์ กี ก็ลองถามเขาสิ”
ผู้มาเยียมจึงเดินมาใกล้ ประตูรัวแปลงผัก รอจนกว่าท่านผู้เฒ่าจะเดินออกมา
ท่านนักบุญเดินออกมาจากแปลงผัก นักบวชทีชีแขกให้ เห็นพระอธิการก็เดินมา
บอกเขาอีกครังว่า “นันไงพระอธิการทีท่านตามหา”
แต่ แ ขกมาเยี ยมหัน ไปทางอื นและบอกว่ า “ข้ ามาจากแดนไกลเพื อมาดู
หน้ าปกาศก แต่ท่านกลับชี ให้ ดูคนแก่ยากจนคนหนึง ข้ าเดินทางมาลําบากเปล่าๆ
อุตส่าห์มาตังไกล นึกว่าจะได้ ประโยชน์มากมายแก่ใจข้ าในสํานักสงฆ์ดีๆ นี แต่กลับถูก
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แกล้ งเล่นตลก... ข้ าไม่ได้ อยูเ่ พือทําตัวไร้ สาระแบบนี เพือมาดูคนแก่อนาถาคนหนึงโดย
คิดว่าเป็ นท่านเซอร์ กีมีชือเสียงทีข้ าได้ ยินเรื องดีๆ มา”
นันเป็ นสิงทีแขกคนนันคิด ซึงมองทังหมดด้ วยเพียงสายตาทางกายเท่านันใน
ความมืดบอดทางจิตวิญญาณ ไม่ใช่ด้วยตาของหัวใจ แน่นอน พีน้ องฟั งก็คงแค้ นเคือง
แทนพระอธิการทีรักเคารพยิง หลายคนถึงกับไปบอกพระอธิการว่า “อย่าให้ ใครมาดู
ถูกท่านได้ สกั คนเดียว คุณพ่อ ไม่งนเราจะไล่
ั
เขาไปเสีย คนอะไรไร้ สํานึกสินดี แถมยัง
มาด่าว่าเราไปเยาะเย้ ยเสียอีก”
แต่บุรุษพระเจ้ ามองลูกศิษย์อย่างประหลาดใจ “ไม่สิ” ท่านกล่าว “ทําไมถึง
อยากขับไล่เขาเล่า เขาไม่ได้ มาหาท่านนี เขามาหาข้ าหรอก อย่าไปยุ่งกับเขาเลย เขา
ไม่ได้ ทําร้ ายจิตใจข้ าแม้ แต่น้อยด้ วยคําพูดไร้ เดียงสาอย่างนัน แม้ ถ้าเขาจะทําร้ ายจิตใจ
ข้ าให้ ขนุ่ ข้ องก็ตาม ในแง่จิตวิญญาณแล้ ว เราก็สมควรทําตามคําพระคริ สต์ทช่ี วยแก้ ไข
คนแบบนีด้ วยจิตวิญญาณแห่งความถ่อมใจ” (กาลาเทีย : )
ท่านไม่มวั รอการคํานับคารวะจากผู้มาเยียม ท่านเซอร์ กีเดินไปหาแขกเองและ
ด้ วยความเจียมตนยิงก็โค้ งคํานับเขาจนถึงพืน... หลังจากนันก็จูบทักทายเขา อํานวย
พรด้ วยความรักและกล่าวขอบคุณทีแขกผู้นมีี ทศั นคติยกย่องท่านผู้เกรงกลัวพระเจ้ า...
นันเองทีท่านเซอร์ กีชอบการไม่ถือตัวของท่านและลดตัวลงขนาดทีคนทะเยอทะยาน
มักใหญ่ใฝ่ สงู ต้ องอึงและอายด้ วยการถูกยกย่องและให้ เกียรติมากเช่นนี
แต่นนยั
ั งน้ อยไปด้ วยซํา ท่านนักบุญจูงมือแขกไปนังรับประทานอาหารร่วมกัน
ท่านบริ การเขา เมือชาวนาธรรมดาคนหนึงเห็นผู้เฒ่าจิ ตใจงามเช่นนี ก็ เริ มระบาย
ความเสียใจว่าจนบัดนีแล้ ว เขายังไม่มีโอกาสเห็นท่านเซอร์ กีอยูด่ ี
“อย่าเป็ นทุกข์ไป น้ องชาย” ท่านนักบุญปลอบ “พระเจ้ าทรงเมตตาสถานทีแห่ง
นี ถึงขนาดไม่มีใครจะเดินออกไปจากทีนีโดยยังมีทกุ ข์อยู่ พระองค์จะสําแดงให้ เจ้ าเห็น
ว่าใครเป็ นคนทีเจ้ าตามหา”
เขานังสนทนาอย่า งนัน จนมี เ จ้ า ชายองค์ ห นึ งเดิ น ทางมาที วัด ในตอนนัน
(เข้ าใจว่าเป็ นเจ้ าชายแห่งราโดเนช) ซึงแวดล้ อมด้ วยคณะผู้ติดตามมากมายจากขุน
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นางและทาสรับใช้ ท่านนักบุญลุกขึนต้ อนรับแขกสําคัญท่านนี ข้ าทาสเจ้ าชายทีกําลัง
ต้ อนคนเพือเปิ ดทางให้ เจ้ าชายผู้เป็ นนายหัวไล่แขกชาวบ้ านธรรมดาคนนันออกไปไกล
จากทังเจ้ าชายและพระอธิการ... ในเวลานันเจ้ าชายทอดพระเนตรเห็นพระอธิการมา
แต่ไกลก็โค้ งคํานับนอบน้ อมจรดพืนแก่ท่านเซอร์ กีผ้ เู ป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ า ซึงจูบรับ
อํานวยพรแก่เจ้ าชาย หลังจากนันทังสองก็นงลง
ั เหล่าขุนนางรวมทังบรรดาพีน้ องพา
กันนังล้ อมรอบทังสองอย่างเคารพ ชาวบ้ านคนธรรมดาผู้นนก็
ั ขดั เคืองใจและเดินผ่าน
คนกลุ่มนันไป พยายามแทรกผ่านฝูงชนทียืนอยู่ตรงนันเพือมองว่าใครกันทีเป็ นพระ
อธิ การเซอร์ กีผ้ ูเลืองชือ เขาถามนักบวชคนหนึงอีกครั งว่า “คนใส่เสือคลุมสีดําทีนัง
ทางขวาของเจ้ าชายนันเป็ นใคร” นักบวชมองเขาด้ วยสายตาตําหนิ กล่าวว่า “ท่านเป็ น
คนแปลกหน้ าของทีนีหรื อ จึงไม่ร้ ูจกั ท่านเซอร์ กี”
เมือนันชาวนาจึงรู้ถึงความไม่มีตา ได้ แต่ตําหนิตนเอง เขาเริ มขอร้ องพีน้ องบาง
คนให้ ขออภัยท่านเซอร์ กีทีเขาดูหมินด้ วยความไม่ร้ ู “นันเขาถึงเรี ยกพวกข้ าชาวบ้ าน
ร้ านตลาดว่า ตาสีต าสาไม่ร้ ู ความ” เขากล่า ว “ราวข้ า ตาบอดมองไม่เ ห็ น ว่า กํ าลัง
สนทนากับใคร แล้ วข้ าจะมีหน้ าไปพบท่านผู้เฒ่าอีกครังด้ วยนําตาอย่างไรดี” แขกผู้ไม่
ประสีประสาเป็ นทุกข์ เมืออยูร่ อจนเจ้ าชายเสด็จไปแล้ ว เขาก็ปรี ไปแทบเท้ าท่านเซอร์ กี
กล่าวขอขมาความไม่ร้ ูไม่เชือ
แต่พระอธิ การเจียมตนกลับบอกว่า “อย่าเป็ นทุกข์ไปหนุ่มน้ อย เจ้ าคนเดียว
ตัดสินข้ าถูกต้ องแล้ ว มีแต่คนอืนนันแหละมองข้ าผิด” แล้ วท่านเซอร์ กีก็ปลอบใจเขา
ด้ วยคําพูดสังสอนเตือนสติให้ เขากลับบ้ านไปพร้ อมพระพร... แต่หวั ใจดีงามของชาย
เรี ยบง่ายกลับสะเทือนด้ วยความถ่อมใจและความรักของนักพรตยิงใหญ่นี ทําให้ เขา
หวนกลับมาทีสํานักสงฆ์ และไม่ออกไปอีกเลย เขาถวายตัวบวชทีนัน บําเพ็ญเพียร
หลายปี และกลับไปหาพระเจ้ าด้ วยสันติสขุ ...

บทที 12
นิมิตแห่งปกาศกและสาสน์จากแดนไกล
ผู้ทีพระเจ้ าทรงเลือก วิหคสวรรค์ ความยินดีเรื องพระเจ้ า แขกจากทางตะวันออก
“ทีระลึกจากพาทริ อาร์ ค” ความคาดไม่ถงึ ของท่านผู้เฒ่า สาสน์จากพาทริ อาร์ ค
คําอํานวยพรจากนักบุญ จุดเริ มต้ นการใช้ ชีวิตร่วมกันเป็ นหมูค่ ณะ
ฐานะใหม่และการเชือฟั ง การคัดลอกหนังสือ ห้ องสมุด จํานวนพีน้ องเพิมขึน
ข้ อตกลงในการต้ อนรับแขกและสัญญาท่านผู้เฒ่า
(1372)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูส้ อนสังทีประเสริ ฐสุดและแสนดีของ
เหล่านักบวช จงชื นชมยิ นดีเถิ ด แบบอย่างของผูพ้ ํานักใน
ถิ นกันดาร และผูส้ ถาปนาการพํานักร่ วมกัน
อคาฟี สต์ อิค.

พระเจ้ ามหัศจรรย์ในหมู่นกั บุญพระองค์ เมือเราสรรเสริ ญผู้ทีทรงเลือก พระองค์ทรง
ทํางานผ่านพวกเขาเพือให้ เรารับความรอด ในประวัติศาสตร์ พระศาสนจักร เราเห็น
ตัว อย่างการดูแ ลของพระองค์ ที คอยห่วงใยเราเสมอ ในช่ ว งเวลายากลําบากของ
พระศาสนจักร เมือเราต้ องการความช่วยเหลือจากพระเจ้ าเพือคําจุนความเชือในหัวใจ
ชาวรัสเซียออร์ โธด็อกซ์อย่างมาก หรื อเวลาทีความไร้ เกียรติของผู้คนมุ่งทําลายเกียรติ
และความเชือออร์ โธด็อกซ์ ในช่วงยากลําบากนีเองพระเจ้ าจะทรงส่งผู้ทีพระองค์ทรง
เลือกเพือรับใช้ ภารกิจพิเศษ ซึงคนเหล่านีเต็มไปด้ วยกําลังแห่งพระกรุณาพระเจ้ า ด้ วย
ชีวิตวิเศษและการอ่อนน้ อม โน้ มน้ าวใจคนจํานวนมากให้ หนั มาหาพระเจ้ าและเป็ นผู้
ชี นํ า หรื อ อาจารย์ ท างจิ ตวิญ ญาณสําหรั บ ทุกคนที แสวงหาการชํ าระตนจากกิ เลส
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ตัณหาและความรอดจากบาป นักบวชหลายพันคนฝึ กตนภายใต้ การชี นํา ทางจิ ต
วิญญาณ ภายหลังก็แยกย้ ายไปก่อตังสํานักสงฆ์ เมือถึงเวลาก็เป็ นผู้นําทางผู้อืนสูช่ ีวิต
นัก บวช ทังยัง แบ่ง ปั น คํ า แนะนํ า ที ดี จ ากประสบการณ์ ท างจิ ต วิ ญ ญาณแม้ แ ต่ กับ
ฆราวาสทัวไป บ้ างก็ถูกเลือกให้ ดํารงตําแหน่งพระสังฆราชหรื อออกเทศนาประกาศ
พระวรสารแก่ผ้ ยู งั ไม่เชือในพระเจ้ าแท้ จริ ง ไม่วา่ ถ่อมตัวเพียงใด ถ้ าพวกเขาไม่ตระหนัก
ว่ า ทํ า ภารกิ จ ยิ งใหญ่ แ ด่พ ระเจ้ า ว่ า จากที ปลี ก วิ เ วกหรื อ ที พัก กัน ดารนัน พระพร
มหาศาลกําลังถ่ายไปสู่คนอืน เป็ นแสงแห่งพระกรุ ณาพระเจ้ าไปทัวแผ่นดินทีรักยิง
นอกจากนันด้ วยการทํางานผ่านพวกเขานีเองทีพระคุณพระเจ้ าคัดเลือกธัญพืชทีดีจาก
กอหญ้ า เลือกเหล่าคนรับเมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมพระเจ้ าไว้ ในใจออกมาและนําไป
ปลูกกับต้ นพระคริ สต์ เพือให้ งอกเงยเป็ นลูกหลานอาณาจักรพระองค์
หนึงในผู้ถกู เลือกยิงใหญ่ของพระเจ้ าคือคุณพ่อนักบุญเซอร์ กีของเรา ท่านได้ รับ
มอบหมายให้ พลิกฟื นจิตวิญญาณแห่งการบําเพ็ญเพียรในดินแดนรัสเซีย จุดประกาย
ไฟแห่งพระกรุ ณาคุณพระเจ้ าในเขตแดนห่างไกลมากมายทัวรัสเซีย และเป็ นผู้นําทาง
จิ ตวิญญาณทีเข้ มแข็งของคณะสงฆ์จํานวนมากมายนับไม่ถ้วน จริ งแท้ ทีเดียวทีจะ
กล่าวว่า ท่านเซอร์ กีสําคัญสําหรับรัสเซียทางตอนเหนือคือมอสโคว์ เช่นเดียวกับเคียฟ
ทางตอนใต้ มีทา่ นนักบุญอันโทนีและฟิ โอโดซี
พระเจ้ าทรงพอพระทัยจะทรงปลอบประโลมช่วงชีวิตท่านนักพรตแห่งราโดเนช
ผู้ถ่อมตน ด้ วยพระวิวรณ์แห่งปกาศกถึงอนาคตลูกหลานฝ่ ายวิญญาณท่านทีมีจํานวน
มากมายนับไม่ถ้วน นีเกิดขึนไม่นานนักก่อนสํานักสงฆ์จะตังบัญญัติเกียวกับการอยู่
ร่วมกันของนักบวช ซึงพอจะบอกได้ วา่ เป็ นแบบอย่างการดําเนินชีวิตนักบวชทีสมบูรณ์
แบบแก่สาํ นักสงฆ์ออร์ โธด็อกซ์
ตอนนันท่านเซอร์ กีผ้ ศู กั ดิสิทธิ อายุกว่า ปี ท่านฝึ กตนในชุมชนมาโควิตซา
เป็ นเวลากว่า ปี แล้ ว ผู้คนแห่กันมาจากทัวสารทิศเพือหาความสงบใต้ ร่มเงาท่าน
เหล่านักบวชทีละทิงจากทีพํานักเดิมก็พากันมาหาท่านด้ วยเห็นว่าเป็ นประโยชน์กว่าที
จะอยูใ่ นโอวาทพระอธิการท่านนี
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คนเหล่ า นันมี ท่ า นอาร์ คิ ม านดริ ท สิ โ มน
แห่งสโมเลียนสก์ ท่านสเตฟานพีชายท่าน
เซอร์ กีซึงทิงความเป็ นพระอธิ การทีสํานัก
สงฆ์โบโกยาเวลียนสก์มาอยู่ภายใต้ สํานัก
สงฆ์ท่านเซอร์ กีพร้ อมฟิ โอดอร์ ลกู ชาย ครัน
ท่านเซอร์ กีเห็นพระพรพระเจ้ าทีหลังไหล
ล้ น เหลื อ ในสํ า นัก สงฆ์ ก็ ยิ งสวดภาวนา
หนักและตังใจแรงกล้ าเพือให้ เหล่าพีน้ อง
ประสบความสํ า เร็ จ ครั งหนึ งในยามดึก
เมือท่านสวดภาวนาตามกิจวัตรและทุ่มเท
ภาวนาเพื อบรรดาบุต รทางจิ ต วิ ญ ญาณ
ของท่าน จู่ๆ ท่านได้ ยินเสียงเรี ยกขานชือ
“เซอร์ กี” ท่านประหลาดใจยิงแก่เสียงเรี ยกไม่ปกตินีในคืนมืดมิด ท่านภาวนาแล้ วเปิ ด
หน้ าต่างบานเล็กในเรื อนพักท่าน และเห็นนิมิตอัศจรรย์คือ กลางท้ องฟ้ามีแสงสว่าง
ประหลาดเปล่ง ประกายและไล่ความมืดกลางคืน ไปหมด ทัวทังบริ เ วณสว่างกว่า
กลางวัน และเสียงทีไม่เคยเห็นหรื อได้ ยินนีก็พดู กับท่านอีกว่า “เซอร์ กี เจ้ าสวดภาวนา
เพือลูกหลานทางจิตวิญญาณของเจ้ า พระเจ้ าทรงรั บคําภาวนาเจ้ าแล้ ว จงมองไป
รอบๆ เถิด เห็นหรื อไม่ นักบวชมากมายขนาดไหนมารวมตัวกันภายใต้ การนําของเจ้ า
ในพระนามแห่งพระตรี เอกภาพ”
ท่านเซอร์ กีเห็นนกสวยงามหลายตัวตรงหน้ า ซึงเป็ นนกทีไม่เคยเห็นทีไหนมา
ก่อน มันบินว่อนไม่ใช่แค่รอบสํานักสงฆ์เท่านัน แต่ยงั บินรอบรัว มันบินและร้ องเพลง
หวานชืนอย่างไม่อาจบรรยาย...
ท่านได้ ยินเสียงลึกลับจากเหนือฟ้า “กลุม่ ลูกศิษย์เจ้ าจะทวีคณ
ู ขึน หลังจากเจ้ า
จากไปแล้ ว พวกเขาจะไม่ลดลง เขาจะประดับตนสวยงามด้ วยคุณธรรมความดีงาม
เพียงเพือดําเนินรอยตามเจ้ าเท่านัน”
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ความยินดีจากสวรรค์เติมเต็มหัวใจท่านเซอร์ กีผ้ อู ่อนน้ อม นิมิตปกาศกนีไม่ได้
เกี ยวกับท่านคนเดียว แต่เกี ยวกับเหล่าพีน้ องทีรั กยิง ซึงเป็ นลูกหลานท่านทางจิ ต
วิญญาณ และท่านหวังแบ่งปั นความยินดีนีกับลูกศิษย์บางคน ในเรื อนพักติดกับท่านมี
พระจากสโมเลียนสก์คือท่านอาร์ คิมานดริ ทสิโมน ท่านเซอร์ กีจึงเชิญท่านสิโมนมาร่ วม
แบ่งปั นนิมิตอัศจรรย์นี
ท่านสิโมนประหลาดใจการเรี ยกพบของพระอธิการในเวลาคําคืนเช่นนี จึงเร่ ง
ไปตามเสียงเรี ยกทันที แต่ไม่ทนั เห็นนิมิตทีเกิดขึนทังหมด เห็นเพียงส่วนหนึงของแสง
ประหลาดดังกล่าว เมือนันท่านเซอร์ กีจึงเล่าให้ ฟังถึงสิงทีท่านเห็นและได้ ยินทังหมด
ทังสองท่านก็ปิติยินดีสนไหวยิ
ั
งในพระเจ้ า เช่นทีผู้แต่งหนังสือสดุดีกล่าว...
เมืออ่านเรื องราวนีแล้ ว ก็อดไม่ได้ ทีจะหันไปดูสภาพแวดล้ อมอารามสงฆ์ชนสู
ั ง
ในปั จจุบนั นันเบธานี นีเกทเสมนี โน่นพระคูหา นันคิโนวิยา และตรงนันกลางป่ าลึก
เป็ นอาศรมเดียวดายแห่งพระจิตเจ้ าผู้ศกั ดิสิทธิผู้ทรงปลอบประโลม สํานักสงฆ์เหล่านี
เหมือนเด็กๆ ในสายตามารดา ซึงคืออารามสงฆ์ชนสู
ั งของท่านเซอร์ กี แต่เราจะไม่ลมื
ว่าเด็กเหล่านียังเยาว์นกั ซึงเมือร้ อยปี ก่อนยังไม่เคยมี มีสาํ นักสงฆ์อีกเท่าไรก่อนหน้ านี
ในช่วง
ปี ทีตังโดยบรรดาบุตรของสํานักสงฆ์ ท่านเซอร์ กี หลังจากนีเราจะรู้ ว่า
ในช่วงชีวิตท่านเซอร์ กี ลูกศิษย์ ท่านก่อตังสํานักสงฆ์อีก แห่ง หลังจากนันก็เพิม
จํานวนขึนจนเป็ น แห่งในภายหลัง
แต่เพือบรรลุจิตวิญญาณสูงสุดของเหล่าลูกศิษย์ทา่ นเซอร์ กี ท่านจําต้ องทําสิง
สําคัญหนึงในการตังระเบียบการดําเนินชีวิตสํานักสงฆ์ ก่อนหน้ านัน พีน้ องแต่ละคน
ดูแลเรื องต่างๆ ของตัวเอง ด้ วยเหตุนี แต่ละคนก็มีชีวิตของตัวเอง เป็ นไปได้ ว่าบางคน
เช่นท่านอาร์ คิมานดริ ทสิโมนและนักบวชนักรบอย่างพีรีเสวียตและออสเลียเบียก็นํา
สิงของบางอย่างจากโลกภายนอกเข้ ามาใช้ ดํารงชีพ กฎแบบนีทําให้ เกิดช่องว่างของ
ความอิ จ ฉาริ ษ ยา การยึ ด ติ ด วัต ถุ และการยกย่ อ งคนหนึ งเหนื อ กว่ า อี ก คน เพื อ
แก้ ปัญหาไม่ให้ เกิดเรื องบานปลายแก่ความบาปในหมู่พีน้ อง ก็จําเป็ นต้ องนําวิถีทาง
การใช้ ชีวิตร่ วมกันมาใช้ ในสํานักสงฆ์ การใช้ ชีวิตในเรื อนพักรวมครั งแรกในรัสเซีย
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นํามาใช้ โดยท่านฟิ โอโดซีแห่งปี เชี ยรสก์ แต่มาถึงสมัยท่านเซอร์ กี การใช้ ชีวิตแบบ
ร่ วมกันในเรื อนพักค่อยๆ ลบเลือนจางหายไป ด้ วยนักบวชสมัยนันขาดความใส่ใจ
พิ จ ารณาเรื องฝ่ ายจิ ต วิ ญ ญาณ ก็ ไ ม่ ช อบชี วิ ต กิ น รวมนอนรวม เหล่า ผู้นํ า ฝูง แกะ
มากมายในพระศาสนจัก รจํ า ต้ อ งทํ า งานหนัก มากเพื อให้ ร ะเบี ย บแบบนี ประสบ
ผลสําเร็ จและตังต้ นชีวิตสังคมแบบสมัยท่านอัครสาวกในอารามตน นันเองอาจเป็ น
เหตุว่าทําไมท่านเซอร์ กีซงปกติ
ึ
เป็ นคนถ่อมตนนอบน้ อมในหัวใจ และคล้ อยตามความ
อ่อนแอของเหล่าพีน้ อง ท่านมักผ่อนปรนตราบเท่าทีจะไม่เป็ นโทษต่อข้ อพึงปฏิบตั ิหลัก
ของชีวิตนักบวช ด้ วยเหตุนท่ี านจึงไม่กล้ าตัดสินใจด้ วยความต้ องการส่วนตัวทีจะนําวิถี
การใช้ ชีวิตร่ วมกันในสํานักสงฆ์มาใช้ โดยไม่มีเหตุพิเศษจริ งๆ อย่างไรก็ดี พระเจ้ าให้
ท่าน ไม่ใช่ผ้ ูอืนใด ทีต้ องพลิกฟื นกฎระเบียบเคร่ งครัดของชีวิตการกินนอนร่ วมกันใน
สํานักสงฆ์ทางตอนเหนือของรัสเซีย และเป็ นจริ งอย่างทีเราเห็นว่าในสํานักสงฆ์ทก่ี อตัง
โดยลูกศิษย์ท่าน ไม่ว่าจะทีปิ ชโณช อันโดรนิก ซีโมนอฟ ล้ วนตังขึนพร้ อมระเบียบการ
อยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกชีวิตส่วนตัวตังแต่แรกเริ ม นันเป็ นการทําตามคําสอนท่าน
เซอร์ กี พระประสงค์พระเจ้ าช่วยให้ ท่านนําระเบียบการกินนอนร่ วมกันมาใช้ ในอาราม
สงฆ์ชนสู
ั งของท่าน โดยพระองค์ทรงช่วยในวิถีทางทีคาดไม่ถึง
ประมาณปี
มิโตรโปลิตนั กรี กท่านหนึงมาทีสํานักสงฆ์ทา่ นโดยมีชาวกรี ก
ตามมาด้ วยหลายคนจากคอนสแตนติโนเปิ ล ประกาศต่อหน้ าท่านเซอร์ กีว่า “ท่านคีร์
ฟิ โลเฟย์ พาทริ อาร์ คแห่งคริ สตศาสนจักรสากลแห่งคอนสแตนติโนเปิ ลบัญชาให้ มา
อํานวยพรท่านเซอร์ กีและนําของทีระลึกมาให้ ท่าน คือกางเขนปารามันด์20และตรา
ศักดิสิทธิพร้ อมสาสน์”
ท่านเซอร์ กีผ้ ถู ่อมตนแปลกใจ ใครจะคิดว่าชือท่านโด่งดังถึงพาทริ อาร์ คทีคอน
สแตนติโนเปิ ล ระยะทางจากคอนสแตนติโนเปิ ลถึงสํานักสงฆ์กนั ดารของท่านไกลร่ วม
20

ปารามันด์ คือไม้ กางเขนหรื ออาจเป็ นผ้ าจัตุรัสขนาดประมาณ
กางเขน ผ้ านีมีสายคล้ องกับกางเขนไม้ เป็ นส่วนหนึงของเครืองแต่งกายสงฆ์

×

นิวปั กด้ วยรูป
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สามพันเวียร์ สตา แล้ วท่านเป็ นใครกันทีจะรับเกียรตินจากพาทริ
ี
อาร์ คแห่งคริ สตศาสน
จักรสากล
“ดูเถิด” ท่านเซอร์ กีกล่าวแก่คณะทูต “ท่านมาหาผิดคนหรื อเปล่า ข้ าเป็ นใคร
แค่คนบาปคนหนึง ทําไมข้ าต้ องรับของกํานัลจากท่านพาทริ อาร์ คผู้ศกั ดิสิทธิด้ วย”
“มิได้ ขอรับคุณพ่อผู้ศกั ดิสิทธิ” คนหนึงกล่าวขึน “เราไม่ได้ มาหาผิดคน เรารู้ ดี
ว่าถูกส่งมาหาท่าน ไม่ใช่มาหาใครอืนดอก ท่านคือท่านเซอร์ กีแห่งราโดเนชใช่หรื อไม่”
“ใช่ ข้ าคือเซอร์ กี สงฆ์คนบาป” ท่านตอบ
“ท่า นแหละที ท่า นฟิ โลเฟย์ พ าทริ อ าร์ ค แห่งคริ ส ตศาสนจัก รสากลส่งความ
ปรารถนาดีอํานวยพรมาให้ ” แขกมาเยือนยืนยัน
เมื อนัน ท่า นเซอร์ กี ก็คํา นับพวกเขาถึง พืน พาไปเลียงอาหารกลางวันตาม
อัตภาพและเชือเชิญให้ พกั ผ่อนในสํานักสงฆ์ ท่านสังให้ พีน้ องคอยดูแลแขกจากแดน
ไกล ส่วนท่านยังไม่ทนั เปิ ดดูของกํานัลทีส่งมาจากพาทริ อาร์ ค ก็เร่ งรี บไปมอสโคว์เพือ
พบนักบุญอเล็กซี ท่านเซอร์ กีผ้ ถู ่อมตนตัดสินใจไม่รับของกํานัลจากพาทริ อาร์ คหาก
ไม่ได้ รับการอํานวยพรก่อนจากมิตรศักดิสิทธิและอัครสังฆราช เมือท่านเซอร์ กีมาถึงก็
เล่าเรื องแขกทีมาเยือนให้ ฟังและส่งมอบสาสน์จากสังฆราชให้ ดู ท่านมิโตรโปลิตนั ก็สงั
ให้ อ่าน ซึงใจความมีดงั นี “ด้ วยพระเมตตาพระเจ้ า พระสังฆราชแห่งคริ สตศาสนจักร
สากลแห่ ง คอนสแตนติ โ นเปิ ล ท่ า นพาทริ อ าร์ ค คี ร์ ฟิ โลเฟย์ ในพระจิ ต เจ้ าผู้ท รง
ศักดิสิทธิ ถึงบุตรและผู้ร่วมรับใช้ ในความถ่อมตนของเรา ท่านเซอร์ กี ให้ พระกรุณาคุณ
สันติสขุ และพระพรเราจงมีแด่ท่าน เราได้ ยินมามากเกียวกับคุณงามความดีของท่าน
ในชีวิตทีรับใช้ พระเจ้ า และสรรเสริ ญเชิดชูพระเกียรติพระเจ้ ามาก ดังพระวาจาพระผู้
ทรงเป็ นเจ้ าทีว่า “จงให้ แสงท่านเจิ ดจรั สแก่ ผ้ ูคนและเห็ นความดีข องท่า น และจัก
สรรเสริ ญพระบิดาท่านผู้สถิตในสวรรค์ ทว่ากฎเดียวทีท่านยังขาดตกบกพร่ องคือท่าน
ไม่ได้ ใช้ ชีวิตร่ วมกัน จงไตร่ ตรองดูเถิด แม้ กษัตริ ย์ดาวิดผู้เป็ นปกาศกและบรรพบุรุษ
พระเจ้ า ซึงด้ วยปั ญญาไตร่ตรองของท่านนันยังไม่ยกย่องสิงใดอืนนอกจากสิงนี กล่าว
ว่า “ณ ตอนนี จะมีสิงใดทีดีหรื อเลิศเลอกว่าการได้ อยูร่ ่ วมกันกับพีน้ องอีก” ด้ วยเหตุนี
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เราขอให้ คําแนะนําทีดีแก่ทา่ นดังนีว่า จงฟั งความถ่อมตนของเรา ให้ ทา่ นจัดให้ มีการใช้
ชีวิตร่ วมกัน พระเมตตาจงมีแก่ท่านและพระมารดาพระเจ้ าผู้ทรงบริ สทุ ธิยิง และเหล่า
นักบุญและพระพรเราทังปวง ภาวนาเราจงมีแด่ทา่ นในการนีด้ วยเทอญ”
“ท่านจะสังการอย่างไรต่อไป นายท่าน” ท่านเซอร์ กีเรี ยนถามนักบุญอเล็กซี
เมืออ่านสาสน์ทส่ี งมาจบ
“พระเจ้ า ทรงสรรเสริ ญ ยกย่อ งผู้เ ทิ ด ทูน พระองค์ ” ท่า นมิ โ ตรโปลิตัน กล่า ว
“พระองค์ทรงเมตตาท่านด้ วยสิงดีอย่างนี ทีชือท่านเป็ นทีรู้จกั ไปทัวในแดนไกล แม้ ทา่ น
พาทริ อาร์ คสากลก็ยงั ส่งคําแนะนําทีดีมาให้ เพือประโยชน์สว่ นรวม เราจะแนะนําอะไร
ดีกว่านีได้ อีกเล่า ต้ องขอบคุณท่านพาทริ อาร์ คสําหรับคําแนะนําอย่างนี ทีท่านบัญชา
และอํานวยพรให้ เราก็ได้ รับพระพรถ้ วนหน้ ากัน”
สําหรับพระอธิการผู้ถ่อมตน ถ้ อยคํานีเพียงพอแล้ วทีจะทราบพระประสงค์พระ
เจ้ า เมือกลับจากมอสโคว์ก็ประกาศให้ พีน้ องทราบถึงพระประสงค์ของพาทริ อาร์ คและ
มิโตรโปลิตนั นักพรตต่างยินดีจะนํากฎใหม่มาใช้ ในสํานักสงฆ์ มีบางคนไม่พอใจบ้ าง
แต่ไม่กล้ าขัด เพราะคงเป็ นไปไม่ได้ ทีจะต้ านความประสงค์ของสังฆราชทังสอง และคน
ทีไม่อยากเปลียนก็มีไม่มาก คนเหล่านันไม่นานหลังจากนันก็ออกจากสํานักสงฆ์ไป
คราวนีท่านเซอร์ กีพยายามเต็มทีในการสร้ างกฎระเบียบการใช้ ชีวิตร่ วมกันใน
สํานักสงฆ์ ต้ องสะสางหลายงานและหลายเรื องก่อนนํากฎใหม่มาใช้ ก่อนหน้ านีท่าน
ไม่ต้องกังวลเป็ นธุระเกียวกับความต้ องการทางวัตถุของเหล่าพีน้ อง เพราะทุกคนดูแล
ตัวเอง และมาหาท่านก็ตอ่ เมือต้ องการคําปรึกษาเรื องจิตวิญญาณ เพือไขความคิดตน
เพือเปิ ดเผยความทุกข์ร้อนของตัวเอง และสิงจําเป็ นทางจิตวิญญาณ คราวนีท่านต้ อง
จัดการทังเรื องอาหาร เสือผ้ า สิงจําเป็ นต่างๆ สําหรับชีวิตพีน้ องทุกคนในสํานักสงฆ์
การมีทรัพย์สนิ ส่วนตัวหรื อเรี ยกอะไรว่าเป็ นของตัวเองเป็ นสิงต้ องห้ าม ด้ วยเหตุนี เวลา
ทุกคนต้ องการอะไรก็จะไปหาท่านพระอธิการ ทุกคนทีมีกําลังความสามารถทํางานก็
ต้ องทํางาน ซึงแน่นอนว่ายกเว้ นคนแก่หรื อคนป่ วยซึงจะมีคนคอยดูแล แต่พระอธิการ
เองก็ทํางานเป็ นตัวอย่างให้ ทกุ คนในสํานักสงฆ์
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การใช้ ชีวิตร่ วมกันทําให้ ต้องจัดสถานทีกินอาหารร่ วมกัน สถานทีอบขนมปั ง
สถานทีเก็บเสบียง สถานทีเก็บของเครื องใช้ และอืนๆ ซึงสิงเหล่านีต้ องสร้ างเพิมขึน
เพือให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบใหม่ของการใช้ ชีวิตร่ วมกัน จึงต้ องแบ่งแยก
หน้ าทีความรับผิดชอบระหว่างพีน้ องทีอาวุโสและอ่อนกว่า คนน่านับถือทีสุดในหมู่พี
น้ องจะได้ รับแต่งตังเป็ นเคลาร์ ตําแหน่งนีรู้ จักดีนบั แต่เริ มก่อตังสํานักสงฆ์ในรัสเซีย
กล่าวคือ ตําแหน่งนีตังโดยท่านฟิ โอโดซีแห่งปี เชียรสก์ เคลาร์ ทําหน้ าทีเหมือนคนเก็บ
เงิน คนจัดบัญชี และดูแลบุคลากร ในสํานักสงฆ์คนทําหน้ าทีนีสําคัญเป็ นอันดับสอง
รองจากพระอธิการ ถ้ าวัดมีเสมียนอยูแ่ ล้ ว เคลาร์ ก็จะทําหน้ าทีอืนด้ วย คือดูแลทังเรื อง
การงานสํานักสงฆ์และเกียวกับงานตัดสินคดีความ เคลาร์ คนแรกๆ ในวัดท่านเซอร์ กี
คือท่านนิคอน ผู้เขียนประวัติทา่ นเซอร์ กีกล่าวว่า “แล้ วท่านเซอร์ กีก็คิดแต่งตังให้ ผ้ ใู หญ่
ท่านนีทําหน้ าทีแทนตนในการรับใช้ งานสํานักสงฆ์เพือช่วยงานเป็ นลําดับสองรองจาก
พระอธิการ ท่านนิคอนผู้ประเสริ ฐมีเมตตาแก่ทกุ ท่าน ตลอดชัวชีวิตท่านก็เป็ นห่วงเป็ น
ใยคนอืนเงียบๆ และเปี ยมความรักตลอดเวลา ท่านรับใช้ ผ้ อู ืนอย่างมีสติและเต็มใจยิง
คอยปลอบประโลมคนเหล่านันอย่างชาญฉลาด ท่านมอบของทีคนอืนขาดแคลนให้
เสมอ ไม่มีใครในหมู่พีน้ องดูแคลนท่าน ท่านปฏิบตั ิต่อพีน้ องในวัดดียิงกว่าพ่อแม่บาง
คนพึงปฏิบัติต่อลูกตนด้ วยซํา” ความมีเมตตาธรรมของท่านนิคอนนีเองทําให้ พระ
อธิการเฒ่าผู้ยิงใหญ่ของท่านพึงพอใจนัก
ส่วนคนมีประสบการณ์ มากกว่าเรื องจิตวิญญาณ โดดเด่นทางปั ญญาและ
ความอ่อนน้ อม ก็จะรับแต่งตังจากท่านอาวุโสเป็ นบิดาทางจิตวิญญาณแก่พีน้ อง ใน
บรรดาบิดาทางจิตวิญญาณของอารามสงฆ์ชนสู
ั งแห่งพระตรี เอกภาพ ผู้มีชือเสียงคือ
ท่านซาฟวา ซึงต่อมาก่อตังสํานักสงฆ์ พระมารดาพระเจ้ าแห่งสตาราเชี ยฟสก์ ใกล้
เมืองซวินิโกรัด และท่านเอพิฟานีผ้ เู ขียนประวัติทา่ นเซอร์ กีผ้ เู ปรื องปราด
ผู้รักษาระเบียบวินยั โบสถ์ในช่วงพิธีคือผู้รับเลือกดํารงตําแหน่งเอคเคลซิอารค์
ตําแหน่งนีมีหน้ าทีสอดส่องดูแลการทําตามระเบียบโบสถ์ให้ ถูกต้ อง กล่าวขอพรจาก
พระอธิการในตอนเริ มพิธีและต้ องผ่านการอบรมของผู้ดแู ลกฎ และส่วนหนึงต้ องดูแล
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อุปกรณ์ เครื องใช้ ต่างๆ ของโบสถ์ คนทําหน้ าทีนีคนแรกในสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กีคือ
ท่านสิโมน หนึงในลูกศิษย์ใกล้ ชิดทีสุดของท่านเซอร์ กี
เอคเคลซิอารค์มีผ้ ชู ่วยคนหนึงเรี ยกว่าปาราเอเคลซิอารค์หรื อโปโนมาร์ ซึงมัก
เรี ยกว่า “คนจุดตะเกียง” หน้ าทีคือคอยดูแลความสะอาดของโบสถ์ ต้ องจุดตะเกียง
และดับไฟตะเกียง กํายาน เทียนทังหมด เตรี ยมกํายาน และคอยดูแลระฆังตามคําสัง
เอคเคลซิอารค์และงานอืนๆ ทีพึงได้ รับมอบหมาย
ภายใต้ การดูแลของเอคเคลซิอารค์ยงั มีคนทีเรี ยกว่า คาโนนารคฮ์ ซึงรับหน้ าที
ควบคุมการร้ องเพลงประสานเสียงและเก็บรักษาหนังสือทีใช้ ในพิธีกรรม การร้ องเพลง
ประสานเสียง คนทีมีเสียงร้ องก็ต้องร้ องทุกคน
เรื องระเบียบพิธีในโบสถ์ แน่นอน แรกเริ มท่านเซอร์ กีใช้ ระเบียบของสตูดีสกี21
เรี ย บง่ า ยธรรมดาไม่ ซับ ซ้ อ น แต่ เ มื อมี ก ารเปลี ยนกฎวัด จึ ง เริ มนํ า ระเบี ย บแบบ
เยรู ซาเล็มมาใช้ (เช่นสํานักสงฆ์ท่านซาฟวาผู้ศกั ดิสิทธิ) เนืองจากเวลานันมีพระสงฆ์
เพียงพอในการทําพิธีทกุ วันอย่างเป็ นทางการ ก็คือตามแบบกฎระเบียบเยรูซาเล็ม
ท่านเซอร์ กีดแู ลกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันด้ วยตัวท่านเอง ท่านสังให้ ทกุ คนทุก
ระดับอ่อนน้ อมถ่อมตนและเมตตาผู้ใต้ บงั คับบัญชา ส่วนพีน้ องทังหมดก็สงให้
ั เชือฟั ง
ไม่ขดั ขืนต่อผู้บงั คับบัญชา การวางตัวของทุกคนต้ องเรี ยบง่ายสงบเสงียม พร้ อมก้ ม
ศีรษะโค้ งเพือให้ ภายนอกสะท้ อนภาพความอ่อนน้ อมถ่อมตนในใจ เวลาว่างเหล่าพี
น้ องต้ องอยูใ่ นเรื อนพักตน และต้ องทํางานด้ วยมือตนเองตลอดเวลาไม่ให้ มือว่าง อย่าง
ทีนักบวชเรี ยกกันว่า “การแบ่งกัน” เพราะ “การทํางาน” ปั จจุบนั ของนักบวชคือการ
แสวงหาความรอดแก่วิญญาณตน หนึงในการเคารพเชื อฟั งสําคัญทีสุด เมือดูจาก
บันทึกทีปรากฏในหอสมุดและห้ องเก็บอุปกรณ์ของสํานักสงฆ์ชนสู
ั งท่านเซอร์ กี คือการ
คัดลอกหนังสือและสมุดเย็บเล่มลายมือเขียนบนหนังสัตว์ ผู้เขียนประวัติท่านเซอร์ กี
21

สตูดีสกี คือกฎและธรรมเนียมของสํานักสงฆ์ทีมีรากฐานจากสํานักสงฆ์สตูเดียนแห่ง
คอนสแตนติโนเปิ ล ซึงต่อมาเป็ นแบบอย่างแก่สํานักสงฆ์ตา่ งๆ
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ท่านหนึงคือท่านอฟานาซี ซึงตอนหลังเป็ นผู้ก่อตังสํานักสงฆ์วยึ โซตสกีย์กล่าวว่า ท่าน
เซอร์ กี รั ก ท่า นอฟานาซี ยิ งด้ วยท่านขยัน ขัน แข็ งคัด ลอกหนัง สือ ตอนนี ในห้ อ งเก็ บ
อุปกรณ์เครื องใช้ ของอารามสงฆ์ชนสู
ั งเราก็ยงั เห็นพระวรสารแห่งพระคริ สต์ของท่าน
สาธุ คุณ นิ ค อน ซึงท่า นเขี ยนบนกระดาษไขขนาดไม่ใหญ่ นัก พร้ อมเขี ยนกํ ากับว่า
“พระวรสารส่วนทีสี บนบันทึกของท่านนิคอนผู้สร้ างปาฏิหาริ ย์ และไม่ให้ ไว้ แก่ผ้ ใู ด”
เป็ นสมุดจดบันทึกซึงเดาว่าคงเขียนขึนเพือมอบให้ ทา่ นเซอร์ กีด้วยมือท่านนิคอนเองใน
ปี
บนกระดาษไข เป็ น ตอน ในห้ องสมุดอารามสงฆ์ชนสู
ั งท่านเซอร์ กียงั เก็บ
รักษาบันทึกลายมือลําค่าไว้ มากมายตังแต่สมัยท่าน บางเล่มนํามาจากเมืองรัสโตฟ
ซึงตอนนันเจริ ญรุ่งเรื องด้ านหนังสือคําสอนทีสํานักสงฆ์ทา่ นเกรกอรี โบโกสโลฟ จากที
นันเองทีท่านเอพิฟานีผ้ เู ขียนประวัติชีวิตท่านเซอร์ กีย้ายมาอยู่ในชายคาสํานัก สงฆ์
ท่านเซอร์ กี ส่วนสมุดบันทึกลายมือทีเหลือเขียนขึนในสํานักสงฆ์ทา่ นเซอร์ กีเองหรื อไม่
ก็เกียวข้ องกับช่วงเวลาก่อนหน้ านีในสํานักสงฆ์นนั ทังหมดนีสําคัญลําค่า เพราะล้ วน
เคยอยู่ในมือเหล่าบุรุษผู้รับใช้ พระเจ้ า ซึงท่านเหล่านันใช้ ภาวนาต่อพระเจ้ า ใช้ อา่ นคํา
สอนให้ แก่พีน้ องในสํานักสงฆ์ และใช้ เพือศึกษาพระธรรมแก่ตนเองด้ วย สมุดบันทึก
ลายมือทีว่าได้ แก่ หนังสือห้ าเล่มของโมเสสบนกระดาษไข (หมายเลข ) รวมหนังสือ
หลายเล่มจากพระพันธสัญญาเก่า (หมายเลข ) “พิริเมนิค” (หมายเลข ) พระวรสาร
(หมายเลข ) คําสอนท่านเยเฟรม ซีริน (หมายเลข ) ถ้ อยคําของนักบุญเกรกอรี
โบโกสโลฟ (หมายเลข ) และหนังสือทีตกแต่งอักษรขึนต้ นหน้ าพร้ อมรูปวาดสวยงาม
พร้ อมคํากํากับว่า “เอลิเซเยฟสกายา” เป็ นไปได้ ว่า หนังสือคัดลอกด้ วยมือเล่มนีเป็ น
ของท่านเอลิเซลูกศิษย์ท่านเซอร์ กี เรื องของยอห์นวาจาทอง (หมายเลข ) “โซ่ทอง”
(หมายเลข ) หนังสือรวม เล่ม (หมายเลข และ ) ปั นเดกต์ ของนักบุญนิคอน
แห่งมอนเตเนโกร (หมายเลข ) “มาตรการอันชอบธรรม” (หมายเลข ) ในหมู่
หนัง สือ เพื อประกอบพิ ธีก รรมที เขีย นบนกระดาษไขมีห นังสือ “คอนดาคาร์ ” สมัย
ศตวรรษที พร้ อมโน้ ตเพลงซึงใช้ ร้องสมัยท่านนักบุญเซอร์ กี และหนังสือ “สติฮิราร์ ”
เขียนโดยท่านเอพิฟานี ซึงชัดเจนว่าท่านเขียนจากลายมือหน้ าแรก เขียนว่า “คนบาป
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ผู้รับใช้ พระเจ้ า เอพิฟานีผ้ ไู ร้ เกียรติ...” (ตัวต่อไปอ่านลําบาก) ใกล้ วนั ที พฤษภาคม
ในวันระลึกถึงนักบุญเอพิฟานีแห่งไซปรัส มีเขียนกํากับว่า “แด่ท่านนักบุญเอพิฟานี
แห่งไซปรัส ผู้ใช้ ชือร่ วมกันกับเรา” จากหนังสือคัดลอกลายมือบนกระดาษ เราเอ่ยถึง
หนังสือ “โปเตรี ยบนิก” ซึงใช้ ในการปลงผมนักบวช (หมายเลข ) และหนังสือ “คํา
สําหรับผู้ถือศีลอดอาหาร ท่านอิซาค ซีริน” ซึงน่าจะเขียนขึนสมัยท่านเซอร์ กียงั มีชีวิต
อยู่ ในปี
(หมายเลข ) งานลําค่าหลายชินเก็บรักษารวมกันภายใต้ หวั ข้ อเดียว
ทีเขียนในภาษาโบราณว่า “บันทึกทะเบียนสองเล่มบนกระดาษ” ม้ วนบันทึกบนแผ่น
เปลือกไม้ , ท่านเซอร์ กีผ้ กู ระทําอัศจรรย์, พระวรสารพระคริ สต์ในสิบตอนบนกระดาษ
ของพระอีซาคี ศิษย์ผ้ สู งบคํา บทสดุดี ตอนบนกระดาษ, จดหมายอีซาคี ศิษย์ผ้ สู งบ
คําของท่านเซอร์ กี ตังแต่สมัยท่านนิคอนนันยังเก็บสมุดบันทึกโบราณ ซึงในทีนีเราเอ่ย
ถึงแค่ เล่ม คือ “บันไดสูส่ รวงสวรรค์” ซึงเขียน “ด้ วยมือหยาบกระด้ าง ประหลาดของ
คนไร้ ค่าทีสุดในหมู่นกั บวช ผู้อ่อนน้ อมด้ วยละอายความบาปหนักหนาของวาร์ ลาม”
ตอนท้ ายหนังสือ นักบวชเจียมตนกล่าวว่า “โอ เจ้ าจอมขีเกียจ วาร์ ลาม จงเตรี ยมตัว
เพือรับความเจ็บปวดเถิด จุดจบเจ้ าใกล้ เข้ ามาแล้ ว” แต่สงพิ
ิ เศษในหมูห่ นังสือบันทึกที
สะสมตังแต่สมัยท่านนิคอนเป็ นหนังสือคัดลอกทีเรี ยกว่า หนังสือสดุดีของดาวิดพร้ อม
ส่วนอธิบายเสริ ม ซึงเขียนในช่วงปี
การประดิดประดอยของช่างเขียนในลายมือ
และการบรรจงวาดเส้ นลงสี พร้ อมลงลายทองช่างงดงามเสียนีกระไร แต่เรากลับไปพูด
ถึงเรื องกฎการใช้ ชีวิตร่วมกันในสํานักสงฆ์ทา่ นเซอร์ กีกนั ต่อเถิด
เสือผ้ าและรองเท้ าของพระได้ รับจากสํานักสงฆ์ ทังท่านเอพิฟานีและโยเซฟ
แห่งวาลาคาลามเป็ นพยานว่าพระอธิ การเซอร์ กีเองเป็ นคนเย็บเสือผ้ าและรองเท้ า
สําหรั บพีน้ องในสํานักสงฆ์ ด้ วยเหตุนีจึงพอคิดได้ ว่า ทีวัดต้ องมีโรงงานสําหรั บทํา
เสือผ้ าและรองเท้ าด้ วย ถ้ าไม่มีเหตุจําเป็ นจริ งๆ การออกนอกรัวสํานักสงฆ์เป็ นเรื อง
ต้ องห้ าม กฎข้ อนีปฏิบตั ิเคร่ งครัดโดยเหล่าพีน้ องไม่เพียงสมัยท่านเซอร์ กียงั มีชีวิตอยู่
เท่านัน แต่รวมถึงหลังมรณภาพด้ วย เมือครั งหนึงท่านปาฟนุตีแห่งโบโรฟสก์ มายัง
สํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพเพือสวดภาวนาแด่พระตรี เอกภาพผู้ศกั ดิสิทธิและกราบ
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ท่านเซอร์ กีผ้ กู ระทําอัศจรรย์ เมือท่านมาตามความตังใจแล้ วก็หวังจะกลับไปสํานัก
สงฆ์ท่าน ในตอนนันเหล่าพีน้ องออกมาข้ างนอกเพือส่งท่านกลับเมืองทีนอกรัววัด แต่
เมือระลึกถึงกฎห้ ามออกนอกรัวของท่านเซอร์ กี ก็รีบหยุดและสวดภาวนา อําลาท่าน
ปาฟนุตีทนั ที
เมือเสร็ จสินการตังกฎระเบียบใหม่แล้ ว จํานวนพีน้ องก็มากขึน คราวนีสํานัก
สงฆ์ก็สมบูรณ์พร้ อมด้ วยทุกสิง แต่เพือไม่ให้ ความสมบูรณ์พร้ อมนีนําไปสูก่ ารละเลย
หรื อเป็ นเหตุสคู่ วามอิจฉาริ ษยาและการตัดสินกันและกัน เพือให้ เป็ นไปตรงข้ าม ความ
เพียบพร้ อมมังคังของสํานักสงฆ์ นําไปสู่การเพิมพูนพระพร ท่านผู้ปกครองผู้เปี ยม
ปั ญญาจึงนํากฎว่าด้ วยการต้ อนรับขับสู้มาใช้
ท่านคิดว่าการตังกฎนีเป็ นสิงสําคัญสําหรับสํานักสงฆ์ โดยท่านยังกล่าวด้ วยคํา
พยากรณ์จากพระจิตเจ้ าเพือยืนยันความประสงค์เรื องนีด้ วยคําสัญญาพิเศษของการ
ปกป้องโดยพระเจ้ า “ถ้ าพวกเจ้ า ลูกๆ ทังหลาย” พระอธิการกล่าว “รักษาคําสังเราโดย
ไม่ขดั ข้ องแล้ ว เมือถึงเวลาทีเราจากโลกนี สํานักสงฆ์ก็จะรุ่ งเรื องไม่เสือมสลายเป็ น
เวลานานหลายปี ด้วยพระกรุ ณาคุณพระเจ้ า” มือท่านเซอร์ กียืนไปช่วยคนทุกข์ยาก
มากมาย ดังทีท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐกล่าวไว้ “เหมือนแม่นําหลายสายมาบรรจบกัน
แต่เงียบงันด้ วยธารใต้ นํา” ถ้ ามีใครต้ องทนรับความเย็นยะเยือกหรื อหิมะหนาในฤดู
หนาว หรื อทนลมพายุ และจําต้ องพักทีสํานักสงฆ์นานกว่าปกติแล้ ว ตลอดเวลาทีอยู่
ทีนี เขาจะได้ รับทุกอย่างทีต้ องการ ส่วนคนเร่ ร่อน คนจน และคนป่ วยมักจะมาพํานัก
เป็ นเวลานานๆ โดยรับการเลียงดูเต็มทีตามทีพระอธิการเฒ่าสังไว้ สํานักสงฆ์เคยเป็ น
ทีสงบเปล่าเปลียว บัดนีเป็ นสถานทีโดดเด่นออกมาจากป่ าดิบทึบในทางแยกชีวิตคน
คนส่วนใหญ่ทีเดินผ่านรัวสํานักสงฆ์ทีต้ อนรับขับสู้นีโดยไม่สนใจมักเป็ นพวกเจ้ าชาย
หรื อแม่ทพั พร้ อมเหล่าทหาร แต่สาํ นักสงฆ์ทา่ นเซอร์ กีเต็มใจเปิ ดต้ อนรับคนอืนๆ พร้ อม
ให้ เกียรติอย่างสูงและส่งแขกกลับด้ วยเสบียงอาหารมากมาย แต่ก็มีบางปี ทีบันทึกว่า
เป็ นปี ทีอดอยากแร้ นแค้ นทัวแผ่นดินรัสเซีย เช่นปี
เกิด “ความล้ มเหลวหนักของ
เจ้ าชายรัสเซีย” ต่อทูตจากโคฌานแห่งตาตาร์ และในปี
เกิดโรคระบาดร้ ายแรง
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ทัวประเทศ จนคนเมืองสโมเลียนสก์ เหลือชีวิตรอดเพียง คนเท่านัน ส่วนปี
มอสโคว์แพ้ สงครามจากการรุ กรานของโอลเกิร์ด และปี
แผ่นดินรัสเซียราบคาบ
ด้ วยนํามือข่านต็อกตามึช ในปี นนเองที
ั
“มีการเรี ยกเก็บส่วยบรรณาการครังมโหฬาร
เป็ นภาระหนักหน่วงไปทัวอาณาจักร และกระทบถึงทุกคนไม่มีเรี ยกคืน (สัมปทาน)” ไม่
ต้ องสงสัยเลย ในปี เหล่านัน สํานักสงฆ์ทา่ นเซอร์ กียอ่ มตกระกําลําบาก แต่ทกุ คนในนัน
ก็แบ่งปั นกันเท่าทีมี ปั จจุบนั สํานักสงฆ์ก็ยงั คงแบ่งปั นกันตามบัญญัติเคร่ งครัดว่าด้ วย
การต้ อนรับขับสู้แขก ซึงทิงเป็ นมรดกแก่คนในสํานักสงฆ์ทีท่านก่อตัง ไม่ว่าจะสมัยนัน
หรื อสมัยนีก็ตาม ในความสมบูรณ์พร้ อมของสิงจําเป็ นต่อชีวิตนัน ไม่อาจไม่เห็นพระพร
พระเจ้ าทีพิเศษเหนือสํานักสงฆ์นด้ี วยแรงอธิษฐานของท่านผู้เฒ่าสูงค่านีได้

บทที
พายุฉบั พลัน
ความลําบากในถินกันดาร เหตุเกิดในโบสถ์ พระอธิการถ่อมตนสมัครใจเนรเทศตนเอง
บทเรี ยนจากท่านมิโตรโปลิตนั ฟิ ลาเรี ยต มาฮรา พบมิตรผู้ศกั ดิสิทธิ ทีคีร์ฌาช
ความทุกข์ยากของพีน้ องสามคน สํานักสงฆ์ใหม่ พีน้ องกับท่านมิโตรโปลิตนั อเล็กซี
ทูตอยูก่ บั ท่านเซอร์ กี การเชือฟั ง “ต่อพระโอษฐ์ พระคริ สต์”
ชัยแห่งรักและ “ดวงอาทิตย์อีกดวง”... ความเจ็บป่ วยของท่านเซอร์ กี
(1372 – 1375)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด กฎแห่งความเชือและแบบอย่างแห่ง
ความถ่อมใจจิ ตวิ ญญาณ
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูย้ อมสยบตนต่อพระประสงค์พระเจ้า
และหัวหน้าตน ทีได้รับการแต่งตังจากพระเจ้า
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูป้ ักเสาศิ ลาทีสูงส่งแห่งความดี จงชืน
ชมยิ นดีเถิ ด ผูผ้ ูกมัดหัวใจไว้ไม่ให้คิดร้ายในชีวิตตน...
อคาฟี สต์ อิค.

หลังท่านเซอร์ กีนํากฎระเบียบใหม่มาใช้ ในสํานักสงฆ์ เหมือนทุกอย่างเป็ นไปด้ วยดี
ปลอดภัยจากสิงรบกวน แต่ใครจะรู้ วา่ จะเกิดอะไรวันพรุ่งนี โอ เราต้ องระวังขนาดไหน
เพือให้ โลกภายนอกและสิงทียึดเหนียวไว้ ไม่แปรเปลียนเป็ นสิงทําร้ ายเราด้ วยกิเลส ที
ซ่อนเร้ นในเบืองลึกหัวใจมนุษย์ยากหยังถึง
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“บ่อยครัง” นักบุญปลาโตนกล่าว “พระเจ้ าส่งบททดสอบมายังมนุษย์ชอบธรรม
โดยการทดลองใจ ความดีในตัวเขาจะแจ่มชัดขึน เหมือนทองคําสะอาดบริ สทุ ธิ ใน
เปลวไฟ” นันเป็ นสิงทีพระเจ้ าทรงทดลองท่านเซอร์ กีเช่นกัน จู่ๆ ก็เกิดพายุมา ซึงแทบ
ทําให้ สํานักสงฆ์ท่านพังครื นลงตามแรงลมและเกือบทําลายเสาหลักคือพระอธิ การผู้
ก่อตัง “ใครจะคิด” ท่านนักบุญกล่าว “ว่าทังหมดเกิดจากฝี มือท่านสเตฟานพีชายแท้ ๆ
ทีร่ วมสร้ างสํานักสงฆ์ นีขึนมา ผู้บําเพ็ญเพียรกับท่านเซอร์ กีตังแต่แ รก แต่แน่นอน
เหลือเกินว่า หลบอะไรก็หลบได้ แต่หลบไม่พ้นเรื องร้ าย และการทดลองใจนีเจ้ าไม่มีวนั
หลุดพ้ น ‘เรื องร้ ายมีอยู่ในเมือง เรื องร้ ายก็มีในชนบทเช่นกัน’ ( โคริ นธ์ : ) เรื อง
ร้ ายจากพีน้ องจอมปลอม เรื องร้ ายจากคนใกล้ ตวั ”
สเตฟานมาถึงสํานักสงฆ์ในทีกันดารของเซอร์ กีน้องชาย แน่นอน ตามความ
หลงใหลต่อชีวิตเคร่ งครัดมากกว่าทีเขาพึงปฏิบตั ิทีมอสโคว์ ทว่าในความปรารถนา
ดังกล่าว ท่านปฏิเสธตําแหน่งพระอธิการสํานักสงฆ์โบโกยาเวลียนสก์ สเตฟานไม่อาจ
เอาชนะกิ เ ลสความมัก ใหญ่ ใฝ่ สูงในตัว ท่า นเป็ น พี ชายคนโตของเซอร์ กี ท่า นร่ วม
วางรากฐานตังสํานักสงฆ์ใหม่แห่งนีกับน้ องชาย เป็ นไปได้ ว่า ท่านเองนําเงินบริ จาคที
ได้ จากมอสโคว์มาให้ สํานักสงฆ์ด้วย ซึงทังหมดทีกล่าวมาล้ วนอาจส่งผลให้ เขาเห็น
ความสําคัญของตัวเองเป็ นทีหนึง เราพอคิดไปว่าในหมู่คนทีไม่พอใจแนวทางปฏิบตั ิ
ของสํานักสงฆ์ใหม่นคงเป็
ี นกลุม่ คนทีเป็ นพวกท่านสเตฟานเป็ นแน่
วันเสาร์ หนึง ท่านเซอร์ กีประกอบพิธีสวดช่วงคําอยูห่ น้ าพระแท่นในโบสถ์ ส่วน
ท่านสเตฟานซึงชอบร้ องเพลงในโบสถ์ยืนทีนักร้ องประสานเสียงด้ านซ้ ายมือ ทันใดนัน
ท่านเซอร์ กีได้ ยินเสียงดังของพีชายถามผู้อา่ นแคนอนว่า
“ใครกันเป็ นคนเอาหนังสือนีให้ เจ้ า”
“พระอธิการ” เขาตอบ
ความโมโหโกรธาบ้ าอํานาจกลืนกินท่านสเตฟานชัวขณะ “ใครเป็ นพระอธิการ
ทีนี” สเตฟานสวนทันควัน “ไม่ใช่ข้าหรื อทีวางรากฐานก่อตังสํานักสงฆ์นี” สเตฟาน
กล่าวพร้ อมคําอ้ างอืนๆ ทีไม่จริ ง
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ท่านนักบุญฟั งแล้ วเข้ าใจดี ว่าความขัดเคืองใจของพีแอบซ่อนความไม่พอใจ
กฎระเบียบใหม่ของสํานักสงฆ์ในหมูพ่ ีน้ อง เรากล่าวแล้ วว่าพีน้ องบางคนทีไม่พอใจกฎ
ใหม่ทงสํ
ิ านักสงฆ์ไปแล้ ว แต่แน่นอนว่ามีบางกลุม่ ทีอยากเปลียนแม้ พระอธิการ
ตําแหน่งพระอธิการไม่ได้ ดึงดูดใจท่านเซอร์ กีผ้ ถู ่อมตนอยู่แล้ ว ทว่าท่านอยาก
ควบคุมกลุม่ คนทีไม่อยากอยูใ่ ต้ การปกครองท่าน จึงใช้ โอกาสในการละวางภาระหนัก
อึงนี ให้ โอกาสพวกไม่พอใจท่านพิจารณาตัดสินด้ วยดุลพินิจแห่งจิตสํานึกของเขาเอง
เมื อเสร็ จ สิ นพิ ธี ส วด ท่ า นไม่ ไ ด้ กลับ เข้ าเรื อ นพัก เหมื อ นวัน ก่ อ นๆ ไม่ ไ ด้
รั บประทานอาหารทีโรงอาหารอย่างพีน้ องทุกคน ไม่มีใครสังเกตว่าวันนีท่านไม่อยู่
ท่านเดินออกจากสํานักสงฆ์ไปตามถนนทีมุง่ หน้ าสูเ่ มืองคีเนล...
ผู้อ่านชีวประวัติท่านเซอร์ กีผ้ ปู ระเสริ ฐคงพึงหยุดคิดเกียวกับการกระทําท่าน
นักบุญ เราจะดูตวั อย่างการวิเคราะห์ของนักบุญฟิ ลาเรี ยตมิโตรโปลิตนั แห่งมอสโคว์
“เห็นชัดว่า” ท่านกล่าว “การกระทําของท่านเซอร์ กีนี เราเห็นความอดทน ถ่อมตน และ
เจียมตนอย่างสงบของนักบุญ แต่สิงทีไม่อาจเข้ าใจนักคือ เหตุใดท่านจึงไม่กลับไปทํา
ความเข้ าใจกับสเตฟานพีชาย ทําไมจึงให้ คนคนเดียวทําให้ ท่านต้ องทิงพีน้ องทังหมด
ในสํานักสงฆ์และงานรับใช้ พระเจ้ าทีท่านรับมอบหมายให้ จดั การตามอํานาจ”
“มีหนทางพิเศษสําหรับเหล่านักบุญ” ท่านนักบุญชาญฉลาดตอบคําถามข้ อนี
“หนทางทีทุกคนต้ องยึดถือเคารพ เพราะเป็ นทางทีมีแต่พระเจ้ าพระองค์เดียวควบคุม
ไว้ ด้วยพระกรุ ณาคุณพระองค์และเกิดขึนในภายหลังด้ วยพระองค์เท่านัน แต่หนทาง
แบบนีไม่ใช่ทกุ คนมีสทิ ธิเดินตาม เพราะคงดูโหดร้ ายเกินไป ถ้ าหากทุกคนจะเลือกเดิน
ตามทางนีด้ วยตัวเอง ลักษณะนันคือสิงทีเราวิเคราะห์กนั อยู”่
“ถ้ าพ่อมีลกู หรื อหัวหน้ ามีลกู น้ องในปกครองทีกระด้ างกระเดือง จงอย่านิงเฉย
หรื อเงี ยบ หรื อปล่อยให้ เขาทําตามใจโดยไม่ตําหนิหรื อพยายามแก้ ไข เราจํ าได้ ถึง
ตัวอย่างน่ากลัวของการต่อว่าและลงโทษคนในโอวาท ซึงเพิกเฉยหน้ าทีดังกล่าว พระ
เจ้ าจึงลงโทษเอลียาห์ผ้ อู บั จน ‘เราจะแก้ แค้ นลงโทษครอบครัวเขาตลอดไปจากความ
เลวทรามของลูกเขา ซึงเขาเห็นอยู่แล้ ว เพราะลูกเขาพูดถากถางพระเจ้ าและเขาไม่
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ยอมลงโทษ’ ( พงศ์ กษั ตริ ย์ : ) ถ้ าเพราะการทดลองหรื อความไม่พอใจ ทําให้
ปรารถนาจะหนีไปจากทีนัน ทีซึงเจ้ าถูกแต่งตังให้ ปกครองด้ วยอํานาจถูกต้ อง เช่นนัน
แล้ วเจ้ าจงระวังตน เจ้ าอาจรับผลจากการทําตามใจตน เพราะด้ วยความไม่ดีจากการ
ทําตามใจ เจ้ าไม่อาจหนีพ้น และไม่มีวนั รับสันติสขุ ทีตามมาได้ เลย”
ถ้ าในเหตุการณ์ ดงั กล่าวท่านเซอร์ กีไม่ได้ ทําตามหลักนี เช่นนันท่านทําตาม
หลักใดเล่า เพราะนักบุญย่อมต้ องทําตามกฎระเบียบนักบุญ เราเข้ าใจการกระทําท่าน
ด้ วยใช้ กฎอัครสาวกได้ หรื อไม่ ทีว่า “จงตัดสินตัวเองก่อนว่าเจ้ าไม่ได้ ขดั ขวางพีน้ องเจ้ า
หรื อล่อลวงเขา” (โรมัน : ) ท่านเซอร์ กีผ้ มู ีญาณเห็นการณ์ลว่ งหน้ าเห็นแล้ วว่าไม่
เหมาะสมจะตําหนิหวั หน้ าในสํานักสงฆ์ตรงๆ เพราะถ้ าเป็ นเช่นนัน การตําหนิจะเป็ น
การทะเลาะกับผู้ปกครอง และเป็ นการแตกหักระหว่างพระอธิการกับผู้อาวุโสในวัดซึง
เป็ นพีในสายเลือด (และมีสถานภาพใกล้ เคียงกับท่านเจ้ าอาวาส) เป็ นไปไม่ได้ ทีจะไม่
มีการขัดแย้ งต่อไปกับพีน้ องอืนๆ
ในสถานการณ์ลําบากดังกล่าว ผู้เฒ่าเปี ยมปั ญญาพบวิธีทีตนเองไม่ขวางใคร
แต่ทําลายการล่อลวงทีคนอืนสร้ างขึน ท่านไม่เล่าให้ ใครทีสํานักสงฆ์ฟังเกียวกับสิงที
พีชายทํา การเดินออกจากสํานักสงฆ์ และละทิงตําแหน่งพระอธิ การเป็ นการให้ ยา
ขนานดีทีสุดเพือรั กษากิ เลสความบ้ าอํานาจ พระเจ้ าซึงทรงปกปั กรั กษาวิถีผ้ ูรับใช้
พระองค์ ทรงใช้ การลาออกจากตําแหน่งอย่างสมัครใจนีในการสมานความรักต่อตัว
ท่านในหมูค่ นในสํานักสงฆ์ให้ กลับมาด้ วยอํานาจท่านนักบุญอเล็กซี”
นันคือสิงทีท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตคิดเกียวกับการ “เนรเทศตนเองอย่างสมัครใจ”
ระหว่างทางไปเมืองคีเนลก็ใกล้ คําแล้ ว ท่านแวะพักในป่ าดิบลึก สวดภาวนาต่อ
พระเจ้ าและนอนเพียงเล็กน้ อย ตอนเช้ าท่านเดินทางต่อถึงสํานักสงฆ์มาฮริ ชสก์
ที นี มี พ ระอธิ ก ารผู้ เป็ นมิ ต รทางจิ ต วิ ญ ญาณและเป็ นคู่ ส นทนา คื อ ท่ า น
สเตฟานซึงเป็ นศิษย์เดิมของอารามสงฆ์ชนสู
ั งแห่งเคียฟ-ปี เชียรสก์ ท่านหนีการรุกราน
ของชาวละตินมามอสโคว์ ในระยะทาง เวียร์ สตาจากสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กี ท่าน
ก่อตังสํานักสงฆ์กนั ดารในพระนามพระตรี เอกภาพเหมือนท่านเซอร์ กี ทังสองไปมาหา
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สูก่ นั เป็ นประจําเพือสนทนาทางจิตวิญญาณและปลอบประโลมกัน เมือท่านสเตฟานรู้
ว่าสหายเซอร์ กีมาถึง ท่านก็สงตี
ั ประกาศเรี ยกพีน้ องในสํานักสงฆ์ทงหมดมาต้
ั
อนรับ
ท่านเซอร์ กี การพบกันเช่นนีช่างน่าตรึงตราหัวใจ เขากราบคารวะแทบพืนให้ กนั และกัน
ขอให้ อีกฝ่ ายเป็ นผู้ให้ พรและสวดภาวนาให้ อีกฝ่ าย ไม่มีฝ่ายไหนอยากลุกขึนก่อน
ความอ่อนน้ อมเจียมตนของเขาช่างยิงใหญ่เพียงนี ในทีสุด ท่านเซอร์ กีผ้ เู ป็ นแขกต้ อง
ยอมลุกขึนและให้ พรพระอธิการและมิตรพร้ อมพีน้ องอืนๆ ทังหมดจึงเข้ าไปในโบสถ์
เพือสวดภาวนาสันๆ หลังจากนันท่านสเตฟานผู้รักการต้ อนรับขับสู้จึงเสนอให้ ท่าน
เซอร์ กีกินอาหารตามอัธยาศัย แล้ วนังลงสนทนาเรื องความรอดของวิญญาณ
ท่านเซอร์ กีใช้ เวลาทีสํานักสงฆ์ของมิตรไม่กีวัน ท่านเดินสํารวจรอบบริ เวณที
กันดารแถวสํานักสงฆ์พร้ อมพระอธิการ และยินดีกบั ความเจริ ญรุ่งเรื องของสํานักสงฆ์
ในสุดก็กล่าวแก่ท่านสเตฟานว่า “เราเองก็อยากอยู่หรอกคุณพ่อ ทีจะแสวงหาทีวิเวก
แห่งใหม่แก่ตวั เอง ด้ วยความช่วยเหลือของพระเจ้ า ซึงเราจะปลีกตนตามลําพังสงบ
เงี ยบ ศิษย์ ท่านรู้ จักพืนทีแถบนีทีกันดารจริ งๆ ดังนันขอท่านด้ วยหัวใจเถิด โปรดให้
ศิษย์คนหนึงพาข้ าไปหาทีแห่งนันด้ วยเถิด”
ท่านสเตฟานไม่เพียงยินดีด้วยความรักยิงทีจะทําตามทีท่านเซอร์ กีขอ โดยให้
ลูกศิษย์นามสิโมนไปส่งท่านเซอร์ กี แต่ทา่ นสเตฟานยังเดินไปส่งเป็ นระยะทางกว่าสาม
เวียร์ สตาจากวัดทีพํานัก ซึงพวกเขาแวะพักดืมนําจากบ่อนําธรรมชาติและจากลากัน
ตรงนัน จนปั จจุบนั บ่อนํานันยังเป็ นทีตังของวัดน้ อยทีสร้ างขึนเพือระลึกการจากลา
ของมิตรทังสอง ทุกปี มีการเดินแห่ไปถึงวัดน้ อยนันจากวัดมาฮริ ชสก์ของท่านเซอร์ กี
ท่านเซอร์ กีเดินเวียนรอบป่ ารกชัฏพร้ อมพระสิโมนทีมาส่งเป็ นระยะทางไกล ใน
ทีสุดก็พบทีวิเศษริ มแม่นาคี
ํ ร์ฌาช ซึงท่านเลือกปลีกตนเพือออกสันโดษอีกครัง
จําเป็ นต้ องพูดอีกหรื อไม่วา่ สํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพของท่านเซอร์ กีหดหู่
ขนาดไหนเมือพระอธิการเนรเทศตนเอง นักบวชดีทีสุดในสํานักสงฆ์พากันกังวล ตอน
แรกพวกเขาคิดว่าพระอธิ การจะกลับมา ทว่าความคาดหวังไม่เป็ นผล... พีน้ องจึง
ออกไปหาท่านตามชายป่ าทีละสองสามคน บ้ างก็หาตามหมู่บ้าน ตามเมืองต่างๆ แต่
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ไม่มีใครเจอท่านทีไหนเลย...หลายคนทีรู้ สึกเหมือนกําพร้ าทางจิตวิญญาณเมือไม่มี
พระอธิการเฒ่าผู้เป็ นทีรัก ก็ตดั สินใจออกจากสํานักสงฆ์ซงคราวนี
ึ
เหลือนักบวชไม่กีคน
ว่างเปล่าไม่น่าอยู่เสียแล้ ว... แต่พีน้ องท่านหนึงมาเมืองมาฮราเพือพบท่านสเตฟาน
และได้ ยินจากท่านว่า ท่านเซอร์ กีเดินทางต่อไปยังทีกันดารเพือพํานักทีนัน ด้ วยดีใจยิง
นักบวชผู้จริ งใจก็อยากตามรอยพระอธิ การ แต่ภายหลังคิดได้ ว่า ควรกลับไปทีสํานัก
สงฆ์เดิมเพือปลอบประโลมพีน้ องทีนันทียังเศร้ าใจด้ วยข่าวน่ายินดีนี แน่นอน ข่าวนี
น่ายินดีแก่คนเศร้ าโศกไม่หาย เมือรู้ ว่าผู้นําทางและบิดาอยู่ทีไหนตอนนี พวกเขาไม่
อาจทนการพลัดพรากจากท่านต่อไป จึงทยอยย้ ายไปอยูท่ ีคีร์ฌาชทีละคนสองคน ท่าน
นักบุญก็รับพวกเขามาอยู่ด้วยความรักและช่วยสร้ างเรื อนพักใหม่ทีนัน ท่านลงมือขุด
บ่อนําใหม่ซึงยังตังอยู่ทีนันจนถึงปั จจุบนั เหล่าพีน้ องหวังสร้ างโบสถ์ขึน ท่านเซอร์ กีจึง
ส่งลูกศิษย์สองคนไปหาท่านมิโตรโปลิตนั อเล็กซีเพือขอพรในการดังกล่าว พวกเขา
ได้ รับพระพรในเวลารวดเร็ ว โบสถ์แห่งใหม่จึงสร้ างขึน... ผู้เขียนประวัติท่านเซอร์ กียงั
เก็บรักษาคําภาวนาทีท่านผู้เป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ าใช้ สวดภาวนาในการสร้ างโบสถ์นี
ว่า “ข้ าแต่พระเจ้ าแห่งอานุภาพ และทรงปกป้องชาวอิสราเอลด้ วยการอัศจรรย์ตงแต่
ั
อดีตกาล พระผู้ประทานพระบัญญัติแก่โมเสสของพระองค์ด้วยสัญลักษณ์หลายหลาก
มากมาย พระองค์ทรงสําแดงชัยชนะเหนือศัตรูแก่กิเดโอน พระองค์จากนีไป พระผู้ทรง
เป็ นกษัตริ ย์ โปรดทรงฟั งข้ า ผู้รับใช้ ทีวิงวอนพระองค์ โปรดทรงรับคําวิงวอนข้ าและ
อํานวยพรแก่สถานทีแห่งนีด้ วยเทอญ โปรดให้ เป็ นทีถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพือ
เทิดทูนและบูชาแด่พระมารดาพระเจ้ าผู้ทรงบริ สทุ ธิยิงของพระองค์ และเป็ นเกียรติแด่
การประกาศข่าวแก่พระนาง ให้ ทีนีเป็ นทีทีพระนามพระองค์รับการสรรเสริ ญ ทังพระ
บิดาเจ้ า พระบุตร และพระจิตเจ้ าผู้ทรงศักดิสิทธิด้ วยเถิด อาเมน”
ด้ วยความช่วยเหลือจากพระเจ้ า การสร้ างโบสถ์ใหม่ผา่ นไปด้ วยดี นักบวชและ
ฆราวาสมากมายอาสามาช่วยสร้ างทังเรื อนพักและโบสถ์ บ้ างช่วยขนวัสดุอปุ กรณ์ ขุน
นางและคหบดีบริ จาคเงินเพือใช้ จ่ายในการก่อสร้ าง จํานวนพีน้ องทีนีเพิมขึนรวดเร็ ว
และท่านเซอร์ กีนํากฎการอยูร่ ่วมกันมาใช้ ด้วย
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เวลาผ่านไปประมาณ - ปี นักบวชทีสํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพซึงยังไม่
อยากจากถินฐานเดิมทีพระอธิการตนบําเพ็ญเพียร ยังปลอบใจตัวเองเรื อยไปว่าท่าน
จะกลับมาทีนีอีก คิดว่าเป็ นไปไม่ได้ ทีท่านเซอร์ กีผ้ เู ปี ยมความรักจะทอดทิงสถานทีซึง
ท่านสร้ างขึนมาอย่างยากลําบาก และเป็ นทีทีท่านเห็นพระพรพระเจ้ าสถิตอยู่ หลาย
ครังนักบวชเหล่านีมาทีคีร์ฌาชหว่านล้ อมให้ ทา่ นเซอร์ กีเดินทางกลับไปสํานักสงฆ์แห่ง
พระตรี เอกภาพ แต่ท่านเซอร์ กีไม่ยอมรับคําขอร้ อง ยังพํานักทีวัดใหม่ เมือนันเหล่าผู้
อาวุโสของสํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพทีรักพระอธิการศักดิสิทธิของตนเสมือนบุตร
และด้ วยความผูกพันต่อสํานักสงฆ์ท้องถินนี พวกเขาจึงเดินทางไปมอสโคว์เพือพบ
นักบุญอเล็กซี ด้ วยรู้ ว่าท่านเซอร์ กีเคารพท่านอัครสังฆราชนีมากเพียงใด พวกเขา
พยายามอ้ อนวอนทังนําตาให้ ท่านอเล็กซีใช้ อํานาจสมณศักดิเพือเรี ยกท่านเซอร์ กี
กลับไปหาพวกเขา ซึงเป็ นดังลูกกําพร้ าของบิดาผู้กระทําอัศจรรย์
“ท่านผู้ศักดิสิทธิ ” พวกเขากล่าวแก่มิโตรโปลิตัน “ท่านเห็นแล้ วถึงการพลัด
พรากของเราจากบิดาทางจิตวิญญาณ เราตอนนีอยูด่ ้ วยกันเหมือนลูกแกะไร้ ผ้ ดู แู ล ทัง
นักบวชศักดิสิทธิ ทังผู้อาวุโส และพระสงฆ์ทีมาชุมนุมกันด้ วยพระประสงค์พระเจ้ า เรา
ล้ วนไม่อาจทนการพลัดพรากนี คนออกจากทีนีไปคนแล้ วคนเล่า ย้ ายไปหาท่าน... เรา
ไม่อาจอยูท่ ีเดิมต่อไปโดยปราศจากท่าน... ดังนัน ถ้ าท่านโปรดช่วยเรา พระสังฆราชที
พระเจ้ าโปรดประทานแก่เรา โปรดทรงทําตามคําขอเราด้ วยเถิด โปรดสังให้ ทา่ นเซอร์ กี
กลับมาสํานักสงฆ์เดิมของท่าน เพือทีนันจะได้ ไม่ร้างไปในทีสุด”
ท่านนักบุญอเล็กซีเข้ าใจดีว่าท่านเซอร์ กีมีความหมายเพียงใดต่อสํานักสงฆ์
แห่งพระตรี เอกภาพ แต่ท่านเล็งเห็นว่าทีนันมีคนเอาแต่ใจทีทําร้ ายจิตใจเปี ยมพระพร
ของท่านเซอร์ กีแสนสาหัส คอยต่อต้ านบิดาตน ต่อต้ านความประสงค์ของพาทริ อาร์ ค
แห่งพระศาสนจักรสากล ส่วนพวกลูกศิษย์น่าเห็นใจทีเสียใจไม่หาย ต้ องพลัดพราก
จากผู้นําทาง แต่ทา่ นไม่อยากใช้ อํานาจสงฆ์แทรกแซงมิตรศักดิสิทธิ ท่านมิโตรโปลิตนั
อวยพรเหล่านักบวชและให้ คําปลอบประโลม ส่งพวกเขากลับ และรี บส่งคณะทูตท่าน
ไปหาท่านเซอร์ กี บุคคลในคณะประกอบด้ วยอาร์ คิมานดริ ทสองท่านคือท่านเกราซิม
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และท่านเปาโล คณะทูตมาถึงคีร์ฌาชและทักทายท่านเซอร์ กีอย่างเป็ นกันเอง “คุณพ่อ
ขอรับ” พวกเขากล่าว “ท่านมิโตรโปลิตนั อเล็กซีอวยพรท่านและยินดียิงทีได้ ยินข่าวดี
เกียวกับชีวิตท่านในดินแดนห่างไกลนี และพระนามพระเจ้ าจะได้ รับการสรรเสริ ญผ่าน
ท่านทีนี แต่ท่านอเล็กซีก็บญ
ั ชาให้ เรี ยนท่านว่า น่าจะพอเพียงแล้ วทีท่านสร้ างโบสถ์
ใหม่ทีนีและรวบรวมพีน้ องไว้ มากมาย ขอท่านจงเลือกศิษย์ทีมีประสบการณ์ทางจิต
วิญญาณมาคนหนึง ให้ ดําเนินการก่อตังสํานักสงฆ์ใหม่นแทนท่
ี
าน ส่วนท่านเองจงเร่ง
กลับไปสํานักสงฆ์พระตรี เอกภาพเดิม เพือเหล่าพีน้ องเศร้ าเสียใจทีพลัดพรากจากท่าน
มาเนินนานจะได้ ไม่แยกย้ ายไปเสียหมดจากทีนัน ส่วนคนกระด้ างกระเดืองและไม่เชือ
ฟั ง เราจะให้ เขาออกไป เพือทีนันจะไม่เหลือคนไม่ประสงค์ดีแก่ท่าน เพียงขอท่านอย่า
ดือดึง ด้ วยพระเมตตาพระองค์และพระพรของเราจักอยูก่ บั ท่านตลอดไป”
“โปรดเรี ยนตอบเถิด” ท่านนักบุญตอบเจียมตนยิง “ถึงท่านมิโตรโปลิตนั ผู้เป็ น
นายเรา ทุกอย่างทีท่านกล่าวมา เราขอรั บไว้ ด้วยความยินดียิง ดังออกมาจากพระ
โอษฐ์ พระคริ สต์ เราจะไม่ฝืนข้ อใดจากทังหมดทีท่านกล่าวมา”
พร้ อมคําตอบนี เหล่าคณะทูตจึงกลับไปบอกท่านอเล็กซี ซึงยินดียิงกับความ
เชือฟั งของท่านเซอร์ กี ท่านอเล็กซีสง่ คณะสงฆ์ไปสํานักสงฆ์ใหม่ของท่านเซอร์ กีพร้ อม
สังฆภัณฑ์ และเสกเจิมโบสถ์เพือถวายพระเกียรติแด่การประกาศข่าวแก่พระมารดา
พระเจ้ าผู้ศกั ดิสิทธิยิง ส่วนท่านเซอร์ กีเลือกท่านโรมัน ซึงเป็ นศิษย์ทีมิโตรโปลิตนั บวช
ให้ ดํารงสมณศักดิและตังเป็ นผู้ดําเนินการก่อตังโบสถ์ทีคีร์ฌาช เมืองานก่อสร้ างเสร็ จ
สินลง พระอธิการก็เดินทางกลับถินกันดารดังเดิมของท่าน
การกลับมาครั งนีของท่านเป็ นเรื องน่าเฉลิมฉลองของชัยชนะแห่งคุณธรรม
เหนื อ อธรรม เป็ น เทศกาลฉลองความรั กต่อ กันของศิษย์ และครู ของตน เมื อเป็ นที
ประจักษ์ ว่าท่านกํ าลังเดินทางกลับมายังอารามสงฆ์ ชันสูงแห่งเดิม พีน้ องก็ เร่ งรี บ
เตรี ยมต้ อนรับท่าน “เป็ นเรื องน่าดีใจทีเห็น” ท่านเอพิฟานีกล่าว ซึงคาดว่าท่านน่าจะ
เป็ นประจักษ์ พยานในเหตุการณ์ ทงหมด
ั
ด้ วยตอนนันเป็ นพระลูกศิษย์ในสํานักสงฆ์
“เวลาหลายคนมาพร้ อมนําตาความดีใจ อีกหลายคนมาพร้ อมนําตาการรับสารภาพ
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ผิด เหล่าศิษย์พากันโน้ มลงแทบเท้ าท่าน จูบมือเท้ าหรื อแม้ เสือผ้ าท่าน ส่วนอีกหลาย
คนเหมือนเด็กเล็กๆ พากันวิงพรวดมาหาท่านเพือชืนชมพระอธิการทีรอคอยมาแสน
นาน และทําสัญลักษณ์ กางเขนเจิมด้ วยความยินดียิง ได้ ยินแต่เสียงแซ่ซ้องไปทัวว่า
พระสิริ จ งมีแ ด่พระองค์ พ ระเจ้ าข้ า ผู้ท รงเห็ นใจเหล่าพสกพระองค์ พระสิริจงมีแด่
พระองค์พระเจ้ าข้ า ผู้ทรงเมตตาเราผู้กําพร้ าและบัดนีเห็นบิดากลับมาอีกครัง พระผู้
เลียงแกะและอาจารย์เรา! ในทีสุดท่านก็กลับมาหาเราผู้หลงทาง เหมือนดวงอาทิตย์
อีกดวงกลับขึนมาใหม่แก่เรา” แล้ วท่านเซอร์ กีเป็ นอย่างไรหรื อ ท่านกู่ร้องยินดีปลาบ
ปลืมกับลูกๆ ท่าน ซึงท่านรวบรวมมาทีนีด้ วยตัวเอง ท่านจุมพิตทุกคนเหมือนบิดาทีรัก
ลูก หลังพลัดพรากจากลูกไปนาน คราวนีท่านเห็นในตัวพวกเขาถึงความรักอย่างลูกพึง
มีต่อบิดาทีจริ งยิง และการเชือฟั งอย่างลูกต่อบิดา นันเองคือรางวัลทีผู้ชอบธรรมผู้เดิน
ในทางธรรมพึงได้ ตอบแทนสําหรับความทุกข์!... ด้ วยความเจียมตนถ่อมใจยิง ท่าน
สมัครใจเนรเทศตนจากสํานักสงฆ์เพือรักษาความสงบในหมู่ผ้ ขู บั ไล่ท่าน ท่านไม่อาจ
ทนเห็นความดือรันตามใจชอบในทางโลกทีสํานักสงฆ์ได้ คราวนี ท่านรับการปลอบ
ประโลมตอบแทนคืนด้ วยความรักอย่างเด็กๆ ต่อบิดาและความกตัญ ยู ิงของศิษย์
แล้ วเกิดอะไรขึนกับสเตฟานพีชาย ด้ วยคําพูดไม่ระมัดระวังและหยาบคายของ
ตนหักหาญใจพระอธิการถ่อมตัวและเป็ นเหตุให้ ทา่ นออกจากสํานักสงฆ์
ตอนทีพระออกมาพบท่านเซอร์ กี เราไม่เห็นท่านสเตฟาน เป็ นไปได้ ว่าท่านเอง
หรื อไม่ก็ด้วยคําสังท่านอเล็กซี ออกจากอารามสงฆ์หรื อไปสํานักสงฆ์โบโกยาเวลียนสก์
หรื อไปเมืองซีโมนอฟเพือหาฟิ โอดอร์ ลกู ชายท่าน กาลต่อมา เมือท่านเซอร์ กีมรณภาพ
เรายังเห็นท่านมีชีวิตอยูอ่ ีกครังทีสํานักสงฆ์ คอยดูแลการเขียนชีวประวัติทา่ นเซอร์ กีใน
ส่วนประวัติวยั เด็ก แน่นอนว่าท่านสเตฟานเองคงรู้ สกึ ผิดในความไม่ทนั คิดเพียงชัวครู่
ของท่าน และมาสารภาพคืนดีกบั พระอธิการผู้เป็ นน้ องชายในภายหลัง
อย่างไรก็ดี ความไม่เห็นพ้ องลักษณะการกินอยูร่ ่วมกันในสํานักสงฆ์ก็ยงั คงพอ
มีให้ เห็นในหมู่พีน้ อง แม้ ภายหลังท่านกลับมาแล้ วให้ หลังไป - ปี ก็ตาม เห็นชัด
จากประมาณปี
ท่านนีลพาทริ อาร์ คแห่งพระศาสนจักรสากลส่งสาสน์มาปลอบ
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ประโลมพระอธิการศักดิสิทธิทีต้ องต่อสู้คนไม่พอใจ ซึงในนันเรี ยกลักษณะการใช้ ชีวิต
ทัวไปของพระรัสเซียสมัยนันว่าเป็ นชีวิตทางโลก และเป็ นงานการ “ของโลกป่ าเถือนไม่
รู้แจ้ ง” ตรงข้ าม การทีท่านเซอร์ กีนํากฎการใช้ ชีวิตร่วมกันมาใช้ ทีสํานักสงฆ์ถือเป็ นงาน
ปั ญญาทางจิตวิญญาณสูงส่ง และเสนอคําสังสอนเกียวกับสิงจําเป็ นและคุณค่าการ
เชือฟั งผู้อาวุโสกว่าแก่พีน้ อง
ไม่นานหลังจากนัน ราวปี
ท่านเซอร์ กีป่วยหนัก ถึงขันหลายคนเกรงว่าจะ
ถึงแก่ชีวิตทีเดียว ท่านล้ มนอนในเรื อนพักตังแต่สปั ดาห์ทีสองของช่วงการถื อศีล อด
ใหญ่จนถึงวันสิมินอฟหรื อวันที กันยายน ชีวิตท่านผู้ชอบธรรมช่างลําค่าในสายตา
คนปั จ จุ บัน ถึ ง ขนาดนัก ประวัติ ศ าสตร์ ต้ อ งจารึ ก เหตุก ารณ์ นี ไว้ ใ นบัน ทึ ก ตน นัก
ประวัติศาสตร์ ท่านหนึงกล่าวว่า “อย่าแปลกใจว่าทําไมคนดีต้องเผชิญเรื องทุกข์ร้าย
และโรคภัยต่างๆ อย่างทีว่าไว้ ในพระคัมภีร์ ‘เจ้ าจะเจอทุกข์มากมาย... เพือเข้ าไปยัง
พระอาณาจักรพระเจ้ า’ (กิจการ : ) แล้ วเหล่าคนบาปอยู่สขุ สบายร่ าเริ งในโลก
และไม่อยากทนรับความทุกข์ใดๆ บนโลกนี–แต่นนจะทํ
ั
าให้ พวกเขาต้ องทนรับความ
ทุกข์นิรันดร์ ในโลกหน้ า ทว่าสําหรับผู้ชอบธรรมทีต้ องทนทุกข์ทรมาน พระเจ้ าจะทรง
จัดเตรี ยมมงกุฎแห่งมงกุฎไว้ ให้ พร้ อมเกียรติยศการสดุดีจากพระองค์ในสวรรค์”

บทที
สหายของนักบุญ
ทองคําแห่งจิตวิญญาณและทองแดง เทียนสว่างในทีกันดาร ความขัดแย้ งของ
พระศาสนจักรตะวันออก นักบุญอเล็กซีทีคอนสแตนติโนเปิ ล พายุในทะเลดํา
วันที สิงหาคม การปฏิญาณตน อนุสาวรี ย์การรักษาหายของไตดูลา ความคิด
นักบุญ “ตังแต่เด็กเราไม่เคยคิดถือเงินถือทอง” ข้ อเสนอเลือนสมณศักดิและการ
ปฏิเสธข้ อเสนอ บทเรี ยนแห่งปั ญญาทางจิตวิญญาณ อาร์ คิมานดริ ทผู้มงุ่ มัน
มรณภาพของนักบุญอเล็กซีและความเศร้ าโศกของพระศาสนจักรรัสเซีย
ดิโอนิซีแห่งซุสดาล พยากรณ์ทา่ นเซอร์ กี จดหมายโต้ ตอบระหว่างนักบุญคีเปรี ยนกับ
ท่านเซอร์ กี คําพยากรณ์เป็ นจริ ง ปี เมนและคีเปรียน ความพิโรธของเจ้ าชายผู้ยงใหญ่
ิ
การถอนตัวและหวนคืนของมิโตรโปลิตนั คีเปรี ยน
(1354 – 1391)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูไ้ ด้รับการยกย่องในความถ่อมใจ
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูท้ ีไม่ประสงค์จะเห็นอื นใดทังบนสวรรค์
และแผ่นดิ นโลก นอกจากพระเยซูคริ สต์
อคาฟี สต์ อิค.

จนตอนนี เราพูดถึงชีวิตพระอธิการแห่งราโดเนชในวงแคบเกียวกับชีวิตนักบวชเท่านัน
จากทีกล่าวมา เราเห็นนักพรต ผู้บําเพ็ญเพียรยิงใหญ่ และครู ยิงใหญ่ ของนักบวช
คราวนีเราจะมาดูท่านในฐานะผู้รับใช้ คริ สตศาสนจักรและในฐานะประชากรคนหนึง
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ของปิ ตภุ มู ิบนแผ่นดินโลก เรามองไปยังจริ ยวัตรท่านด้ วยความเคารพบูชายิง คราวนี
เราจะมองไปยังกิจการทีท่านทําในฐานะชาวออร์ โธด็อกซ์รัสเซียด้ วยความรักซาบซึง
และเราจะเห็นตัวตนท่านเซอร์ กีว่า ท่านเป็ นสหายของเหล่านักบุญ เป็ นทังทีปรึ กษา
ชาญฉลาดของกษัตริ ย์ เป็ นผู้เศร้ าโศกรํ าไห้ แก่แผ่นดินรัสเซียทังมวล นักเขียนท่านหนึง
กล่าวว่า “เมือปั ญญารวมกับความถ่อมตนแล้ ว จะสร้ างความรู้ ทางจิตฝ่ ายวิญญาณ
อย่า งหนึง ซึงเหล่า บิ ดาผู้ศักดิ สิทธิ เรี ยกว่าผลพวงของการถูกล่อ ลวง หรื อ ผลแห่ง
ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ” คุณสมบัติพิเศษแบบนีเองของเหล่านักพรตผู้ศกั ดิสิทธิ
ดึงดูดหัวใจทังคนธรรมดาทัวไป และผู้ทรงอิทธิพลบนแผ่นดินอันได้ แก่พวกเจ้ าชายและ
ขุนนางให้ เข้ าหาท่าน แม้ แต่พระสงฆ์ผ้ ปู ราดเปรื องแห่งพระศาสนจักรก็ถือว่าตนได้ รับ
พระเมตตาสูงส่ง ของพระเจ้ าให้ ส นทนากับ เหล่าผู้บํ าเพ็ญ ตนเช่น นี และทํ า ให้ ตน
เข้ มแข็งขึนในการเผชิญช่วงเวลายากลําบากของชีวิตโดยอาศัยคําพูดเปี ยมกรุณาของ
ท่านเหล่านัน ถูกต้ องทีอิสอัคแห่งซีเรี ยเรี ยกคําพูดทีออกจากประสบการณ์ ทางจิต
วิญญาณของผู้เปี ยมธรรมว่าเป็ นเหมือน “ทองคํา” ซึงแลกมาด้ วยหยาดเหงือ ส่วน
คําพูดไม่มีพลังซึงกลันจากความคิดพิจารณาของมนุษย์ โดยไม่มีประสบการณ์ คือ
“ทองแดง” ตามการเปรี ยบเทียบยอดเยียมเช่นนี อย่างแรกเป็ นเหมือนตานําแห่งชีวิต
ส่วนอย่างหลังเป็ นเหมือนนําทีเขียนบนฝาผนัง!
เหล่านักบุญและเจ้ าชายแห่งแผ่นดินรัสเซียซึงร่ วมสมัยท่านต่างยกย่องคําพูด
เปี ยมปั ญญาของนักบุญเซอร์ กี นามท่าน “เหมือนสิงศักดิสิทธิทีเปิ ดเผย” ในปากคน
ทุกรุ่ นทุกชนชัน ไม่ว่าเจ้ าชายผู้ยิงใหญ่ ขุนนางใหญ่โต หรื อชาวบ้ านทัวไปทีอาศัยใน
เขตแดนมอสโคว์ ในความหมายนี ท่านผู้พํานักในถินกันดารของราโดเนชเวลานันก็
เป็ นเหมือนปกาศกในอดีต ดังทีเปรี ยบไว้ โดยท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐ ท่านเป็ นเหมือน
ประทีปยิงใหญ่แก่พระศาสนจักรและปิ ตภุ มู ิ เป็ นเทียนยิงใหญ่วิเศษสุด แต่วา่ “ชะตาที
ไม่อาจเปลียนแปลงได้ ของท่าน อย่างทีกล่าวไว้ โดยท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตแห่งมอสโคว์
ว่าเป็ นเหมือนเทียนส่องสว่างจากทีกันดารไปยังบัลลังก์กษัตริ ย์ ไม่ใช่จากบัลลังก์ไปยัง
พระศาสนจักรหรื อประเทศชาติ นันเองเป็ นเหตุผลว่าทําไมการเชือฟั งพระเจ้ าทีท่าน
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เซอร์ กีรักษามาตลอดชีวติ ในทุกสถานการณ์ จึงไม่อาจทําให้ ทา่ นแยกขาดจากทีกันดาร
เปล่าเปลียวอันเป็ นทีชืนชอบของท่านได้ ”
ปี
นักบุญอเล็กซีรับแต่งตังจากพาทริ อาร์ คคัลลิสต์แห่งพระศาสนจักร
สากลให้ ดํารงตําแหน่งมิโตรโปลิตนั แห่งรัสเซียทังมวล ในปี เดียวกับทีท่านเซอร์ กีรับ
แต่ง ตังเป็ น พระอธิ ก าร แต่นันมา ความสัม พัน ธ์ ฉัน มิ ต รผูก พัน ความรั ก ทังสองไว้
มิตรภาพศักดิสิทธินีไม่เสือมคลายตราบจนลมหายใจสุดท้ าย ทังสองแบ่งสุขทุกข์ รับ
ใช้ พระศาสนจักรและทํางานเพือแผ่นดินเกิดด้ วยกัน ยังไม่ทนั ทีมิโตรโปลิตนั อเล็กซีจะ
กลับจากคอนสแตนติโนเปิ ลพร้ อมตําแหน่งใหม่ ความถ่อมตนของท่านก็ต้องเป็ นทุกข์
ด้ วยความไม่สงบจากฟากตะวันออก ทีประชุมสมัชชาสงฆ์ กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล
ด้ วยเห็นแก่ข้อเรี ยกร้ องของเจ้ าชายรัสเซียฝังตะวันตก แต่งตังสงฆ์โรมันคนหนึงให้ เป็ น
มิโตรโปลิตนั แห่งรัสเซียตะวันตก ด้ วยพระโรมันไม่ถกู กับกาลิชและโวลึน จึงเรี ยกร้ อง
ภาษี จากพระสังฆราชแห่งทเวียร์ แทน แต่เมืองเคียฟไม่ยอมรับการแต่งตังพระโรมัน
ส่วนสังฆราชแห่งทเวียร์ ไม่อยากมีความสัมพันธ์ ใดๆ กับพระโรมันผู้นี แม้ จะขัดความ
ประสงค์ของกษัตริ ย์เมืองตนก็ตาม รัสเซียรับรองว่ามิโตรโปลิตนั ตนมีเพียงท่านอเล็กซี
เท่า นัน ปั ญ หาจึ ง เกิ ดขึน เพื อยุติ ปั ญ หาดัง กล่า ว ท่า นนัก บุญ อเล็ก ซีผ้ ูเ จี ยมตนจึง
จําต้ องเดินทางไปยังซารกราดอีกครังใน ค.ศ.
ตอนนัน ท่านโรมันอยู่ทีนันพอดี
ท่านพาทริ อาร์ คยืนยันให้ ท่านโรมันเป็ นมิโตรโปลิตนั รับผิดชอบส่วนลิธวั เนียและโวลึน
ส่วนท่านอเล็กซีให้ เป็ นมิโตรโปลิตนั แห่งเคียฟและรัสเซียใหญ่ ตอนเดินทางกลับจาก
เมืองซารกราด ท่านนักบุญผู้ประเสริ ฐพบภัยพิบตั ิ เกิดพายุแรงจัดทีทะเลดํา คลืนสูง
เท่าภูเขา เรื อทีท่านเดินทางพร้ อมจมหายใต้ ท้องสมุทรทุกเสียววินาที ทุกคนทีอยู่กบั
ท่านมิโตรโปลิตนั ต่างสินหวังว่าจะรอด ท่านนักบุญสวดภาวนาสุดจิตใจ ท่านให้ คํามัน
ว่าจะสร้ างโบสถ์ ในนามนักบุญทีมีวนั ฉลองวันเดียวกับทีพวกเขารอดชีวิตกลับถึงฝั ง
พระเจ้ าสดับเสียงวิงวอนและคลืนก็สงบ เรื อเดินทางถึงฝั งปลอดภัยวันที สิงหาคม
ท่า นอเล็ก ซี จึ ง เป็ น หนี บุญ คุณ พระผู้ช่ ว ยให้ ร อดผู้เ ปี ยมเมตตายิง ทว่า งานบริ ห าร
พระศาสนจักรทีคังค้ างระหว่างทีท่านไม่อยูท่ ําให้ ทา่ นไม่มีเวลาทําตามสัตย์ทีให้ ไว้
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เวลาผ่านไป ปี ท่านมิโตรโปลิตนั ไปเยียมท่านเซอร์ กีมิตรท่านทีถินกันดาร
และหารื อท่านทุกเรื องทีเกียวข้ องกับงานพระศาสนจักร
ครังหนึงท่านอเล็กซีกล่าวกับท่านเซอร์ กีวา่ “ท่านผู้เป็ นทีรัก เราใคร่ ขอไหว้ วาน
พีสักเรื องหนึง หวังว่าความรักท่านจะไม่ปฏิเสธเราเรื องนี”
“เราพร้ อมช่วยงานกิจการท่านเสมอ” ท่านเซอร์ กีตอบเจียมตน “ในสํานักสงฆ์
เราทําให้ ได้ ทกุ อย่าง”
“เราอยาก” ท่านมิโตรโปลิตนั กล่าวต่อ “ทําตามคําสัญญาทีเราเคยให้ ไว้ นาน
มาแล้ ว ทีจะสร้ างสํานักสงฆ์เพือเป็ นเกียรติแด่ไอคอนของพระผู้ประทานความรอด ซึง
ไอคอนนันไม่ได้ สร้ างด้ วยมือ” และท่านก็เล่าเหตุการณ์ทีเกิดขึนกับท่านทีทะเลดํา
“เป็ นเรื องดีแล้ วท่าน” ท่านผู้พํานักในถินกันดารตอบ “ขอพระเจ้ าโปรดทรงช่วย
ท่านทําสิงนีเถิด แล้ วอะไรทีท่านจะขอจากบุตรท่าน ท่านจะได้ แน่นอน”
ั ด” มิโตรโปลิตนั กล่าว
“โปรดให้ อนั โดรนิกของท่านเป็ นอธิการสํานักสงฆ์นนเถิ
“ให้ เป็ นไปตามความประสงค์ท่านเถิด” ท่านเซอร์ กีตอบ ท่านนักบุญอเล็กซีก็
แบ่งเงินบริ จาคให้ สํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพ และขอตัวท่านอันโดรนิกไปมอสโคว์
กับท่านด้ วย สํานักสงฆ์ใหม่สร้ างขึนในปี
ทีริ มฝังแม่นาเยาซา
ํ
ปี
ท่านนักบุญอเล็กซีก่อตังสํานักสงฆ์ในป้อมราชวังเครมลินเพือเป็ น
เกียรติแก่ปาฏิหาริ ย์ของอัครทูตสวรรค์ไมเคิล ตรงทีซึงได้ รับถวายจากราชินีแห่งตาตาร์
นามไตดูลา นันเป็ นอนุสาวรี ย์ความซาบซึงในปาฏิหาริ ย์ทีเกิดแก่ราชินีผ้ นู ีในวันที
กันยายน การสร้ างสํานักสงฆ์แห่งอัศจรรย์นี ตามคําพยานของโยเซฟแห่งวาลาคาลาม
คือท่านมิโตรโปลิตันอเล็กซี “ขอตัวท่านผู้อาวุโสจากท่านเซอร์ กี” และขอตัวท่านผู้
อาวุโสจากสํานักสงฆ์อืนๆ มาช่วยงาน ส่วนนักบวชเหล่านี “ก็อยูอ่ ย่างนักบวชด้ วยชีวติ
แห่งจิ ตวิญญาณ โดยคนจํ านวนมากทังคนแก่และเด็กหลังไหลมาหาพวกเขา และ
ได้ รับประโยชน์”
คําแนะนําชาญฉลาดของท่านผู้เฒ่าผู้เจียมตนและชีวิตศักดิสิทธิ ดังทูตสวรค์
ของท่านเซอร์ กี ทําให้ ท่านอเล็กซีคิดเตรี ยมให้ ท่านเซอร์ กีเป็ นผู้สืบทอดตําแหน่งแทน
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ท่าน เมือรู้ สกึ ถึงความอ่อนแอทางกายตน ท่านอเล็กซีก็อยากทําตามผู้ดํารงตําแหน่ง
ก่อนหน้ านีคือ ท่านมิโตรโปลิตนั ฟิ ออกโนสต์ ซึงขณะยังมีชีวิตอยู่ ท่านและเจ้ าชาย
รั สเซียขอร้ องพาทริ อาร์ คไม่ให้ แต่งตังใครอืนนอกจากท่านอเล็กซีให้ เป็ นผู้สืบทอด
ตําแหน่ง นันเองท่านจึงเรี ยกท่านเซอร์ กีจากการปลีกวิเวกทีรักให้ เข้ ามาในมอสโคว์
พระอธิ การเฒ่าเดินเท้ ามาหาท่านมิโตรโปลิตันผู้เป็ นมิตร “จนถึงยามชรามากแล้ ว
ท่านก็ยงั ชอบความลําบาก” นักจดหมายเหตุตงข้
ั อสังเกต “ท่านไม่เคยเดินทางด้ วยม้ า
แต่เดินทางด้ วยเท้ าเสมอ”
ท่านอเล็กซีต้อนรับสหายจากทีกันดารด้ วยความรัก ระหว่างสนทนา ท่านสังให้
นํากางเขน “แห่งปารามันด์” ทําจากทองคําประดับอัญมณีสวยงาม และมอบของขวัญ
นีแก่ท่านเซอร์ กี ท่านผู้เจียมตัวรักความขัดสนก็งงงวย ท่านไม่เคยคิดจะรับของกํานัล
ลําค่าแบบนี
“ขออภัยเถิด นายท่านผู้ศกั ดิสิทธิ ” ท่านเซอร์ กีกล่าวพร้ อมกับโค้ งคํานับแทบ
พืนแก่ท่านอเล็กซี “แต่เด็กเราไม่เคยคิดจะถือเงินถือทอง ในยามชราแล้ ว เราก็หวังจะ
อยูใ่ นความยากจนเรานี”
“เรารู้ ดี” ท่านมิโตรโปลิตนั เฒ่ากล่าวแก่ท่านเซอร์ กี “ว่าท่านชอบใช้ ชีวิตเช่นไร
แต่คราวนีท่านจงเชือฟั งเถิด โปรดรับของกํานัลนีจากเราเพือเป็ นพระพรแก่ตน”
เมือกล่าวดังนัน ท่านอเล็กซีก็หยิบกางเขนทองคําไปคล้ องท่านเซอร์ กี “เหมือน
เป็ นสัญลักษณ์แห่งการหมันหมายสมณศักดิ” และกล่าวว่า “ท่านเห็นไหมว่าเราเรี ยก
ท่านมาทีนีเพืออะไร และหมายจะทําอะไรแก่ท่าน” “เราจะรู้ ได้ อย่างไรเล่า นายท่าน”
ท่านเซอร์ กีผ้ ูถ่อมตนตอบนอบน้ อม “เราถือว่า” ท่านอเล็กซีตอบ “พระเจ้ าประทาน
ตําแหน่งมิโตรโปลิตันนีแก่เราตราบเท่าทีพระองค์ ทรงพอพระทัย ตอนนีเราเห็นว่า
อายุขยั เราใกล้ หมดเต็มที เพียงยังไม่ร้ ู วนั ตาย เราปรารถนายิงทีจะหาคนดูแลเหล่าลูก
แกะในพระศาสนจักรแทนเราในขณะทีตัวเองยังมีชีวิตอยู่” ในทีนีท่านมิโตรโปลิตัน
เกริ นว่า เป็ นไปได้ วา่ ท่านคีเปรี ยนอาจรับแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งท่าน ทว่าท่านไม่ร้ ูจกั
พระท่านนีเลย ด้ วยเหตุนีจึงไม่อาจนิงเฉยวางใจให้ ตําแหน่งต่อ “แต่ในตัวท่าน เราเห็น
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บุรุษงามผู้ค่คู วรแก่การชีนําพระวาจาแห่งความจริ ง” ท่านกล่าวต่อ “เรารู้ แน่ว่าทุกคน
ตังแต่เจ้ าใหญ่นายโตในวังหลวงจนถึงราษฎรธรรมดาทีสุด ทุกคนต่างหวังมีท่านเป็ น
ดังคนเลียงแกะคอยดูแลพวกเขา คราวนีท่านจะได้ รับแต่งตังเป็ นว่าทีพระสังฆราช เมือ
เรามรณภาพแล้ ว ท่านจะขึนมาเป็ นพระสังฆราชบนบัลลังก์นแทนเรา”
ี
ข้ อเสนอไม่คาดคิดของท่านอเล็กซีทําให้ จิตใจถ่อมตนของท่านเซอร์ กีละอายยิง
นัก ด้ วยความรู้สกึ ตําต้ อยยิงและโศกเศร้ าใจ ท่านเซอร์ กีเริ มปฏิเสธเกียรติทีท่านอเล็กซี
เสนอมา สมณสงฆ์ใหญ่โตเป็ นเหมือนภาระหนักเกินจะแบกสําหรับท่านเซอร์ กี “โปรด
อภัย เราเถิ ด นายผู้ศัก ดิ สิท ธิ ” ท่า นเซอร์ กี ก ล่า ว “ท่า นอยากวางภาระหนัก แก่ เ รา
มากกว่าทีเราจะรับไหว เพราะเราเป็ นใครเล่า นอกจากคนบาปเลวทรามทีสุดในหมู่
มนุษย์ ไม่ ท่านหาไม่เจออะไรในตัวเราหรอก หาไม่เจอทังนัน”
ท่านอเล็กซีหว่านล้ อมอยู่นานเพือให้ ท่านรับสมณศักดิ ยกตัวอย่างชีวประวัติ
นักบุญท่านต่างๆ ยกคําในพระคัมภีร์มากมาย แต่ล้วนไม่บงั เกิดผล ท่านเซอร์ กีเจียม
ตนยิง ท่านรักสันโดษและยืนยันไม่รับสมณศักดิ ในทีสุดก็พดู เด็ดขาดแก่ทา่ นอเล็กซีวา่
“นายผู้ศกั ดิสิทธิ ถ้ าท่านไม่อยากผลักไสความต้ อยตําของเราให้ พ้นสถานศักดิสิทธิของ
ท่านแล้ วละก็ โปรดอย่าพูดเรื องนีแก่เราผู้ตําช้ าอีกเลย โปรดอย่าให้ คนอืนมาชักจูงเรา
เช่นนีเลย เชือเถิด เป็ นไปไม่ได้ ทีจะพบสิงทีท่านตามหาในตัวเราหรอก”
เมือนัน ท่านอเล็กซีผ้ หู ยังรู้ ก็เห็นว่าถ้ าท่านยังฝื นยืนยันเจตนารมณ์เดิม ก็อาจ
เป็ นการบังคับทางอ้ อมให้ ท่านเซอร์ กีหนีไปอยู่ในทีทีไม่มีใครทราบอีกต่อไป ด้ วยเกรง
ว่า ประที ป ซึงจรั ส แสงอัน อ่อนบางและให้ ค วามอบอุ่น เปี ยมความรั กแก่ ลูกแกะใน
พระศาสนจักรจะดับไป ท่านจึงเปลียนบทสนทนา ท่านอเล็กซีปลอบท่านเซอร์ กีด้วย
คําพูดเอ็นดูอย่างบิดาต่อลูกรัก และปล่อยให้ ท่านเซอร์ กีกลับไปยังทีพํานักท่านอย่าง
สันติ การปฏิเสธรับตําแหน่งชันสูงในคริ สตจักรทีเต็มไปด้ วยความเจียมตนถ่อมตัวของ
ท่านเซอร์ กีหยุดยังและสร้ างความเคารพบูชาแก่เหล่าผู้เขียนชีวประวัติท่าน เราจะ
รวบรวมบทเรี ยนแห่งปั ญญาของท่านเซอร์ กีในตอนนีออกมา ซึงวิเคราะห์โดยเหล่า
พระสงฆ์แห่งพระศาสนจักร
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“ใครจะอธิบายความขัดแย้ งศักดิสิทธินีได้ ” ท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตแห่งมอสโคว์
กล่าว “คนอยูใ่ นธรรมเป็ นดังทีอัครสาวกพระคริ สต์กล่าว ‘ผู้อยูฝ่ ่ ายจิตวิญญาณวินิจฉัย
ทุกสิงได้ แต่ตวั เขาเองไม่ตกอยู่ในการวินิจฉัยของใคร’ ( โคริ นธ์ : ) และเรารู้ จาก
ท่านอัครสาวกท่านนันว่า ‘การสําแดงของพระจิตมีแก่แต่ละคนเพือประโยชน์ร่วมกัน’
( โคริ นธ์ : ) และพรจากสวรรค์หนึงเดียวนี ไม่อาจเปลียนเป็ นอย่างอืนได้ ตามใจ
ปรารถนาของตัวเอง
“ในการต่อสู้ทางจิ ตวิญญาณนี” นักบุญปลาโตน มิโตรโปลิตันแห่งมอสโคว์
กล่าว “คนหนึงพยายามเอาชัยชนะเหนืออีกคน แต่อีกคนหนึงพยายามเอาชัยชนะ
เหนือตัวเอง ท้ ายทีสุดทังสองต่างก็เป็ นผู้ชนะ คนหนึงให้ ผ้ อู ืนอยู่เหนือกว่า และได้ ชยั
ชนะแก่การรักษาใจให้ ถ่อมของตน ส่วนอีกคน เมือยอมให้ ความประสงค์ของพระจิต
เจ้ าซึงควบคุมจิตใจเหล่าผู้ชอบธรรมแล้ ว ก็เหมือนมอบรางวัลมงกุฎงามให้ แก่นกั พรต
ผู้นอบน้ อมนันเอง ช่างเป็ นสิงทีหายากเพียงนี เป็ นสิงทีคนอืนซึงหลงติดในความบ้ า
ลาภยศชื อเสียงต่างพยายามแสวงหา เป็ น สิงที เหล่า ผู้ชอบธรรมต่างพยายามทุก
วิ ถี ท างจะหลีกเลียงและปฏิ เสธ แต่เ ราจะไม่ปล่อ ยให้ คิดไปว่า ท่า นเซอร์ กีเหมือน
พยายามขัดขวางการทรงเรี ยกของพระเจ้ าเพือรับใช้ ในขันสูงกว่าต่อไป ไม่ใช่ ท่านเต็ม
ล้ น ในใจด้ ว ยพระจิ ต เจ้ าซึ งคอยควบคุม จิ ต ใจท่ า นและทํ า ให้ ท่ า นมุ่ง แสวงหาแต่
คุณธรรมของท่านและการเห็นแก่ประโยชน์ผ้ อู ืนเป็ นหลักนันเอง”
ท่านนิคานอร์ พระสังฆราชทีสามแห่งเฮียร์ ซนั เล่าเรื องนีในการเทศนาลูกศิษย์
และตะโกนสุดเสียงว่า “แล้ วเราเป็ นใคร เราถือแก้ วแหวนเงินทอง ไม่ค่คู วรพํานักใน
เรื อนท่านนักบุญ เราสวมใส่เสือผ้ าถักดินเงิ นดินทอง มีภาระและหนีต้ องตอบแทน
พระศาสนจักรอย่างสูงสุด... ช่างเจ็บปวดสําหรับความไม่ค่คู วรของเรา เมืออ่านถึง
ตอนนีในชีวประวัติท่านเซอร์ กี... แล้ วเราควรทําอย่างไรล่ะ ให้ ทกุ คนวิงหนีไปทีกันดาร
เพื อบํ า เพ็ ญ เพี ย รกัน หมดหรื อ ” ท่า นนัก บุญ ยอดนัก เทศนากล่า ว เมื อชี ไปถึ งท่าน
นั ก บุ ญ ผู้ รั บ ใช้ พระเจ้ ามากมายที ดํ า รงชี พ เพื อพระเจ้ าในสมณศั ก ดิ ขั นสู ง ๆ มี
ยศฐาบรรดาศักดิ ซึงอยู่ในสถานะมังมีเลิศเลอ ท่านก็ชีให้ เห็นท่านนักบุญอเล็กซีซึง
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“สวมใส่กางเขนทองคํา แต่งองค์ทรงเครื องด้ วยอัญมณีราคาแพง” สรุปว่า เรื องนีไม่ได้
อยู่ภายนอก แต่อยูท่ ีสภาวะความถ่อมตนภายใน ซึงกรณีดงั กล่าวดีทีสุดแล้ วทีจะทํา
ตามอัครสาวกพระคริ สต์ ท่านนักบุญเปาโลกล่าวว่า “ให้ แต่ละคนทําตามทีพระเจ้ า
กํ าหนดให้ ทํา และแต่ละคนทําอย่างทีพระเจ้ าทรงเรี ยกให้ ทํา” ( โคริ นธ์ : - )
อย่างนันเองทีท่านอัครสาวกเปาโลไม่เพียงบัญญัติให้ เราทํา แต่ยงั สังให้ พระศาสนจักร
ทําตามด้ วย
“คุณพ่อเซอร์ กีผ้ ยู ิงใหญ่ของเรา” นักบุญฟิ ลาเรี ยตกล่าว “เหมือนเพือตอบแทน
บุญคุณแก่พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ ทีท่านไม่ยอมรับเป็ นพระสังฆราชด้ วยตัวเอง
ท่านจึงสร้ างลูกหลานความเชื อฟั งพระเจ้ าและปั ญญาธรรม ซึงภายหลังเป็ นคนที
พระศาสนจักรเลือกเรี ยกให้ เป็ นพระสังฆราชทังสิน” เพือเข้ าใจว่าทําไมมิโตรโปลิตนั
อเล็กซีถึงยืนยันหนักแน่นอยากได้ ทา่ นเซอร์ กีสบื ทอดตําแหน่ง เราต้ องทราบว่าเจ้ าชาย
ดิ มิ ต รี ยอห์ น โนวิ ช กษั ต ริ ย์ ยิ งใหญ่ ท รงหลงใหลพระผู้เ ป็ น ที รั ก ของท่า น ผู้ฟั ง การ
สารภาพบาปและผู้พิทกั ษ์ ลญ
ั จกรตําแหน่งกษัตริ ย์ นันคืออาร์ คิมานดริ ทมิคาอิลแห่ง
โนโวสปาสก์ เจ้ าชายประสงค์ให้ พระท่านนีครองสมณศักดิทีมอสโคว์ ซึงท่านมิคาอิล
หรื อทีคนเรี ยกขานว่ามิทยายเป็ นบุรุษทีดูดีภายนอก เพียบพร้ อมด้ วยการพูดจาดัง
ชัดเจน เข้ าใจหลักพระธรรมถ่องแท้ รู้ เรื องราวทางประวัติศาสตร์ หนังสือ คํากลอน
สุภาษิ ต และพูดวิเคราะห์ เรื องต่างๆ ทุกเรื องสวยงามน่าฟั ง แต่แม้ จะรั บพรสวรรค์
มากมายจากพระเจ้ าล้ นเหลือ เขากลับไม่จําว่าทังหมดนีไม่ใช่ของตัวเอง กลับคิดยโส
โอหัง เชือมันในตัวเอง ยกหางสูง
เจ้ าชายยิงใหญ่ขอพระสังฆราชอเล็กซีหลายครัง และตัวท่านมิทยายเอง โดย
ความช่วยเหลือของเจ้ าชายวลาดีมีร์ อันเดรเยวิชแห่งเซอร์ ปคู อฟ ผ่านขุนนางใกล้ ชิด
ท่านนักบุญ ให้ ท่านอเล็กซีเลือกท่านมิทยายสืบตําแหน่งต่อจากท่าน แต่ท่านนักบุญรู้
คุณสมบัติทา่ นมิทยายแห่งโนโวสปาสก์ดี และกล่าวแก่เจ้ าชายว่า “พระมิทยายยังเป็ น
พระไม่นาน คงต้ องให้ ท่านสังสมประสบการณ์ ทางจิ ตวิญญาณและปฏิบัติงานใน
สํานักสงฆ์ต่อไปอีกสักพัก ถ้ าพระเจ้ าทรงโปรดและท่านพาทริ อาร์ คผู้ศกั ดิสิทธิ พร้ อม
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สมัชชาสงฆ์ยินดี ก็ให้ เป็ นไปตามนัน แต่เราคงให้ เป็ นตามนันไม่ได้ ” ถ้ าไม่ใช่เพราะ
เจ้ าชายยิงใหญ่นีเสน่หาเป็ นพิเศษแก่บิดาทางจิตวิญญาณตนแล้ ว ท่านอเล็กซีก็คงไม่
จําเป็ นต้ องครุ่นคิดมองหาผู้สบื ทอดตําแหน่งแทนท่าน เพราะ ค.ศ.
ท่านคีเปรี ยน
รับแต่งตังเป็ นมิโตรโปลิตนั แห่งมอสโคว์ตามบัญชาเจ้ าชายแห่งลิธัวเนีย โดยมีนยั ว่า
เมือท่านอเล็กซีมรณภาพแล้ ว ท่านคีเปรี ยนเองก็จะเป็ นมิโตรโปลิตนั แห่งรัสเซียทังมวล
แต่ทงท่
ั านอเล็กซีและท่านเซอร์ กีก็เคารพพระประสงค์ท่านพาทริ อาร์ ค ท่านเซอร์ กีผ้ ู
ปราดเปรื องเล็งเห็นว่าตําแหน่งทีเสนอให้ ทา่ นในสถานการณ์ดงั กล่าวหมายถึงการเพิม
ความวุ่นวายในพระศาสนจักร และเป็ นภาระหนักในการปราบปรามความวุ่นวายให้
สงบมาใส่ตวั เสียเปล่าๆ นันเองเป็ นความถ่อมตนลึกซึงของท่านผู้เฒ่าเซอร์ กีทีไม่รับ
การใหญ่นีเพือตนเอง ทุกสิงทีท่านพึงทําได้ เพือประโยชน์แก่พระศาสนจักรคือการโน้ ม
น้ าวเจ้ าชายผู้ยิงใหญ่ให้ ยอมรับพระคีเปรี ยน โดยชีให้ เห็นผลเสียร้ ายแรงทีอาจตามมา
จากความแตกแยกของมิโตรโปลิตนั ในรัสเซีย แต่เจ้ าชายยิงใหญ่ไม่พอใจท่านคีเปรี ยน
ในสมัยทีท่านอเล็กซียงั มีชีวิตอยู่เมือปี
โดยท่านคีเปรี ยนเดินทางมายังมอสโคว์
ในฐานะมิโตรโปลิตนั แห่งรัสเซียทังมวล แต่แน่นอนว่าท่านไม่ได้ การยอมรับทีมอสโคว์
และจําต้ องดันด้ นหนีออกไปทีเมืองเคียฟและพํานักทีนัน
วันที กุมภาพันธ์
ท่านอเล็กซีก็มรณภาพ.... การจากไปของท่านมา
พร้ อมช่วงเวลาแห่งความเศร้ าโศกของพระศาสนจักรรัสเซีย ซึงเป็ นภาวะโศกเศร้ า
เลวร้ ายขนาดนักประวัติศาสตร์ บางคนเขียนบันทึกช่วงเวลานีเอาไว้ เพียงเหตุการณ์ที
เกิ ดจากสายตาคนนอก แต่ไม่ได้ มองลึกเข้ าไปในคุณค่าจริ ยธรรมของผู้นําสมัยนัน
และพากันกล่าวหาเหล่าสุจริ ตชนทียกย่องเชิดชูพระเจ้ าด้ วยชีวิตบริ สทุ ธิของตนและ
ได้ รับยกย่องจากพระศาสนจักรให้ เป็ นนักบุญ คนเหล่านีถูกกล่าวหาผิดๆ ว่าเห็นแก่ตวั
และรักลาภยศชือเสียง... ยิงท่านเซอร์ กีผ้ ถู ่อมตนแห่งราโดเนชรักษาตนในความดีมาก
เพียงไร บริ สทุ ธิเพียงใด ยิงประเสริ ฐสุดเพียงไหน งานรับใช้ ของท่านและการมีสว่ นร่วม
ส่วนตัวในเหตุการณ์สําคัญของพระศาสนจักรในช่วงเวลานันก็ยิงสําคัญกว่า ทําให้ นกั
ประวัติ ศ าสตร์ ที ไม่ลํา เอี ย งเห็ น แนวทางถูก ต้ อ งของศีล ธรรมอัน ควรของผู้ค นและ
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เหตุการณ์ ในเวลานัน และเปิ ดโอกาสให้ เลือกมุมมองทีถูกต้ องต่อบุคคลนันบุคคลนี
และกล่าวคําพูดเท็จจริ งได้ โดยไม่ลาํ เอียงและไม่มีข้อตะขิดตะขวงใจ...
หลังจากท่านอเล็กซีมรณภาพ เจ้ าชายยิงใหญ่ และขุนนางใหญ่ โตรอบข้ าง
พระองค์ก็เสนอให้ ทา่ นเซอร์ กีรับสมณศักดิ แต่ทา่ นยังชีไปทางท่านคีเปรี ยนว่าเป็ นอัคร
สังฆราชผู้ชอบธรรม เมือเจ้ าชายยิงใหญ่ทรงไม่เห็นด้ วย ก็ทรงชีว่าท่านดิโอนีซีสงั ฆราช
แห่งซุสดาลเหมาะกับสมณศักดิมากกว่า แต่เอาเข้ าจริ ง เจ้ าชายยังกลับไปคิดถึงท่าน
อาร์ คิมานดริ ทมิทยายแห่งโนโวสปาสก์ทีโปรดปราน และท่านมิทยายก็ได้ รับเลือกเป็ น
มิโตรโปลิตนั พระผู้หยิงยโสท่านนีไม่อยากแม้ จะปฏิบตั ิตนให้ เหมาะสมสมณศักดิ โดย
เมือยังไม่ทนั อยู่ในสมณศักดิ ท่านก็รีบแต่งองค์เหมือนสังฆราชเรี ยบร้ อย ทังสวมเสือ
คลุมสังฆราช สวมหมวกขาว และกางเขนทองคําตกแต่งด้ วยลูกปั ดอัญมณี นังอาสนะ
ประจําตําแหน่ง จัดการเหล่าอาร์ คิมานดริ ทและพระสังฆราชทีไม่เห็นด้ วยกับตน ท่าน
มิทยายยังเสียมสอนเจ้ าชายผู้ยิงใหญ่ให้ คิดผิดนอกศีลธรรม คือให้ เจ้ าชายแต่งตังตน
เป็ นมิโตรโปลิตนั ทีมอสโคว์ทนั ทีโดยไม่รอโองการจากพาทริ อาร์ คแห่งพระศาสนจักร
สากล เจ้ าชายยิงใหญ่จึงเชิญเหล่าสังฆราชมาในพิธีแต่งตังนี แต่พระสังฆราชดิโอนีซี
แห่ง ซุ ส ดาลต่อ ต้ าน “ใครสังสอนให้ ท่านทํ าแบบนี ที เปลียนกฎพระศาสนจักรเอง
ตามใจชอบ ท่านไม่ควรทําตามสิงทีคนอืนขอท่าน หรื อสิงทีคนอืนต้ องการจากเรา
เท่านัน” ท่านดิโอนีซีผ้ ูรักความจริ งกล่าวเช่นนันแก่เจ้ าชายยิงใหญ่ และท่านเองก็
ปฏิเสธความต้ องการตนเช่นกัน เรื องนีทําให้ ท่านมิทยายผู้บ้าอํานาจโกรธเคืองมาก
ท่านขอคําชีแจงจากพระดิโอนีซีวา่ เหตุใดจึงไม่ยอมมาคารวะตน
“เพราะว่า” พระดิโอนีซีตอบ “เราเป็ นถึงพระสังฆราช แต่เจ้ าเป็ นแค่พระสงฆ์
ธรรมดา ไม่ใช่เรื องทีเจ้ าจะมาตัดสินเรา”
“เอาสิ งันเราจะไม่ไว้ หน้ าเจ้ าแม้ แต่นิดเดียว” ท่านมิทยายโต้ กลับด้ วยความ
โมโหยิง “เราจะเอาเรื องเจ้ าด้ วยมือข้ าเอง”
ด้ วยรู้ ความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างท่านดิโอนีซีกบั เซอร์ กี ท่านมิทยายจึงเพ่งเล็ง
ว่าสองคนนีอาจสมรู้ ร่วมคิดต่อต้ านตน จึงใส่ความท่านดิโอนีซีแก่เจ้ าชายยิงใหญ่ ว่า
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ท่านดิโอนีซีพยายามเดินทางไปคอนสแตนติโนเปิ ลเพือรับตําแหน่งมิโตรโปลิตนั เสีย
เอง ทําให้ เจ้ าชายรี บจับกุมท่านดิโอนีซีคมุ ขัง แต่ท่านเซอร์ กีเจรจาต่อรองเป็ นประกัน
แทนท่า นดิ โ อนี ซี ท่า นดิ โ อนี ซี จึ ง ถูกปล่อ ยตัว อี ก อาทิ ต ย์ ต่อ มา ท่า นดิ โ อนี ซี ก็ ออก
เดินทางจริ ง ตอนแรกกลับเมืองวูสดาลบ้ านเกิ ด จากนันเดินทางไปเมืองโนฟโกรัด
ตอนล่าง แล้ วไปคอนสแตนติโนเปิ ลซึงพาทริ อาร์ คแห่งพระศาสนจักรสากลเรี ยกท่าน
ไปตามภารกิจพระศาสนจักร เมือเรื องเข้ าหูท่านมิทยายเข้ าก็โกรธท่านเซอร์ กีเป็ นฟื น
เป็ นไฟ เพราะท่านมิทยายรู้ สกึ เสมอว่าท่านเซอร์ กีขดั ขวางตนและอยู่ฝ่ายท่านดิโอนีซี
และเพราะคําแนะนําท่านเซอร์ กีทําให้ ทา่ นอเล็กซีผ้ ลู ว่ งลับไม่สนับสนุนท่านมิทยายขึน
เป็ นผู้สืบทอดตําแหน่งต่อไป ท่านมิทยายโอ้ อวดว่า “เรากลับจากคอนสแตนติโนเปิ ล
เมือใด จะเผาสํานักสงฆ์เซอร์ กีให้ วอดวายไม่เหลือซาก” คําพูดยกตนของท่านมิทยาย
ได้ ยินไปถึงท่านเซอร์ กี “เราขอวิงวอนพระเจ้ า” ผู้อาวุโสกล่าว “เพือไม่ให้ พระองค์ทรง
ยอมปล่อยท่านมิทยายเข้ ามาทําลายล้ างสถานทีนีและขับไล่เราไปจากทีนีโดยไม่มี
ความผิด ท่านมิทยายยอมปล่อยตนพ่ายแพ้ แก่ความหยิงยโส ข่มขู่วดั เรา แต่จะไม่ได้
สิงทีปรารถนา และไม่ได้ เห็นแม้ แต่คอนสแตนติโนเปิ ลเป็ นแน่”
ในกาลนัน ท่านมิโตรโปลิตนั แห่งเคียฟก็เดินทางมามอสโคว์ เมือท่านเซอร์ กีมี
เหตุต้องพบปะท่านนักบุญส่วนตัวพอดี ซึงไม่แน่ชดั ว่าเรื องอะไร แต่มีจดหมายตกทอด
เก็บมาถึงปั จจุบนั อยู่สามฉบับของท่านมิโตรโปลิตนั คีเปรี ยนซึงเขียนถึง “ท่านเซอร์ กี
และฟิ โอดอร์ ” แห่งซีโมนอฟ จดหมายฉบับแรกพอจับใจความได้ ว่า ก่อนปี
ทัง
สามท่านยังไม่ร้ ูจกั กันเป็ นการส่วนตัวนัก จดหมายฉบับนีเขียนขึนระหว่างทางจากเขต
เมืองลยูบตุ สก์ (ปั จจุบนั คือตําบลหนึงในเขตปกครองคาลุชสก์) เมือท่านคีเปรี ยนทราบ
ว่าท่านอเล็กซีมรณภาพ จึงเดินทางมามอสโคว์ นีคือจดหมายดังกล่าว “ขอพระพรแห่ง
พระจิตเจ้ าจงมีแด่ทา่ น ลูกรักแห่งความถ่อมใจของเรา พระอธิการเซอร์ กีและฟิ โอดอร์
เราสวดภาวนาต่อพระเจ้ า เพือให้ ท่านรักษาความรอดของจิตใจในพระองค์ทีประทาน
ท่าน พีน้ อง จงสังสอนพวกเขาเรื องวิถีแห่งธรรม เราได้ ยินเกียวกับท่านและคุณงาม
ความดีของท่าน ถึงปั ญญาท่านทียิงใหญ่ในโลก (ไม่อาจเปรี ยบเทียบกับสิงใด) และที
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ท่านเป็ นห่วงในการรับใช้ พระเจ้ าแต่ผ้ เู ดียว เราจึงขอบคุณพระองค์ยิงและสวดภาวนา
ถึงพระองค์ เพือให้ เราเจอกันและแลกเปลียนสนทนาธรรมกัน เราจะแจ้ งให้ ทราบว่าเรา
เดินทางมาทีลยูบตุ สก์วนั พฤหัสที มิถนุ ายน (ปี
) และจะเดินทางไปหาเจ้ าชาย
ผู้ยิงใหญ่บุตรเราทีมอสโคว์ ในการนีเราเดินทางเหมือนโยเซฟทีถูกเนรเทศไปด้ วยพี
น้ องตนเอง และจะนําสันติสขุ และพระพรมาสูท่ า่ น เขาคิดอย่างไรกับเรานันเราไม่ร้ ู เรา
เป็ นพระสงฆ์ ไม่ใช่ทหารรบราทางโลก เราไปเพือเป็ นพระพรเหมือนทีพระเจ้ าทรงส่ง
สาวกพระองค์ไปประกาศเทศนาสังสอน และพูดบอกคนทัวไปว่าใครก็ตามทีรับท่าน
คนนันก็ รั บ เรา เมื อไรที ท่า นพร้ อมพบเรา ก็ ล องคิ ด ดูว่าที ไหนดีที เราจะพบกัน เรา
ปรารถนายิงจะเจอท่านและรับปลอบประโลมทางจิตวิญญาณ ขอพระเมตตาพระเจ้ า
และพระมารดาเจ้ าผู้ทรงศักดิสิทธิและพระพรเราจงมีแด่ทา่ น!”
เพือตอบจดหมายท่านคีเปรี ยน ท่านและฟิ โอดอร์ ก็สง่ ทูตไปดักเจอพระสังฆราช
แต่เจ้ าชายดิมิตรี ผ้ ยู ิงใหญ่ทรงสังห้ ามคณะทูตไปและให้ ถอยกลับทันที จากจดหมายนี
เห็นชัดว่าท่านคีเปรี ยนทราบความทะเยอทะยานของท่านมิทยาย แต่จริ งๆ แล้ วท่าน
ไม่ได้ เตรี ยมพบใครทีมอสโคว์ ท่านมีสมั พันธ์ ฉันมิตรกับเจ้ าชายยิงใหญ่และนํา ของ
ศักดิสิทธิมากมายเพือมอบแก่เจ้ าชาย แต่ท่านคีเปรี ยนกลับได้ การต้ อนรับและปฏิบตั ิ
เหมือน “โยเซฟจริ งๆ” ท่านถูกจับโดยขุนนางนิกิโฟร์ ซึงปล้ นสะดมและเอาแต่ก่นด่าดู
ถูกท่านด้ วยคําพูดหยาบคายอย่างไม่เคยได้ ยินทีไหน ก่อนจับถอดเสือผ้ าเกือบเปลือย
และขังไม่ให้ อาหารในคุกเปี ยกมืดมิด วันต่อมาก็เนรเทศท่านมิโตรโปลิตนั คีเปรี ยนออก
จากมอสโคว์พร้ อมการดูถูกมากมาย ท่านคีเปรี ยนผู้โทมนัสยิงถึงสุดก้ นบึงหัวใจใน
วันที มิถนุ ายน ก็หยุดพัก ณ ทีแห่งหนึงไม่ไกลจากมอสโคว์ เขียนจดหมายฉบับที
สอง “ถึงท่านเซอร์ กีและท่านฟิ โอดอร์ พระอธิการอาวุโสผู้สตั ย์ซือ” จดหมายฉบับนัน
ระบายความทุกข์ หนักของท่านทีถูกประณามหยามเหยียดอย่างไม่เป็ นธรรม และ
ต่อต้ านการกระทําไม่ถกู ต้ องของท่านมิทยาย และสังขับไล่ทกุ คนทีร่ วมกระทําร้ ายแรง
ต่อท่านซึงเป็ นมิโตรโปลิตนั โดยชอบธรรมให้ ออกจากความเป็ นพระ เนืองจากลบหลู่
ศัก ดิ ศรี แ ละดู ถูก ซี งตามที ท่ า นคี เ ปรี ย นกล่ า วในจดหมาย “ไม่ เ คยมี ใ ครทํ า กับ

สหายของนักบุญ

153

พระสังฆราชแบบนีมาก่อนตังแต่มีแผ่นดินรัสเซีย” ท่านคีเปรี ยนกล่าวว่า “เรานันด้ วย
พระประสงค์พระเจ้ าและจากการเลือกของทีประชุมสงฆ์ ด้ วยการอนุมตั ิและความ
เห็นชอบของพาทริ อาร์ คแห่งพระศาสนจักรสากล เรารับแต่งตังให้ เป็ นมิโตรโปลิตนั
แห่งรัสเซียทังมวล ทัวโลกรับรู้ เรื องนี แต่ตอนนีเราเดินทางมาหาเจ้ าชายผู้ยิงใหญ่ด้วย
ใจบริ สทุ ธิและมุ่งหมายการดี...” ท่านคีเปรี ยนเล่าต่อไปว่าท่านถูกทรมานจากนิกิโฟร์
อย่างไร ขุนนางชัวนิกิโฟร์ ไม่เพียงปล้ นท่านจนเปลือยเปล่าเท่านัน แต่ยงั รวมถึงทุกคน
ทีอยู่กับท่าน และขับไล่ท่านพร้ อมคณะออกจากมอสโคว์อย่างอดโซหิวโหย “ติดบ่วง
โจร” ไม่มีแม้ แต่รองเท้ าหรื อเสือชันใน ท่านสาธุคณ
ุ ตัดพ้ อขมขืนว่า “อย่างนันไม่มีใคร
ในมอสโคว์ทํากันดอก ไม่ใช่เจ้ าชายผู้ยิงใหญ่หรื อทังในทัวแคว้ นพระองค์ก็ไม่มีใคร
ประสงค์เช่นนัน... เหล่าชาวบ้ านพากันยําเกรงเจ้ าชาย เพราะพวกเขามีภรรยาและ
บุตร อีกทังทรัพย์สินเงินทองมากมายซึงไม่อยากเสียไป แล้ วพวกท่านทีตัดขาดจาก
โลกนีและใช้ ชีวิตเพือพระเจ้ าอย่างเดียวเล่า เพียงเห็นความชัวร้ ายเหตุใดจึงนิงเงียบ
เสีย... น่าจะฉีกเสือผ้ าตน แล้ วไปหาต่อหน้ าพระพักตร์ กษัตริ ย์เพือพูดเรื องนี ถ้ าเขาฟั ง
ท่านก็คงดีดอก แต่ถ้าเขาฆ่าท่านเสีย ท่านก็จะเป็ นนักบุญ”
ตรงจุดนีท่านคีเปรี ยนยกตัวอย่างกฎพระศาสนจักรซึงขู่ผ้ ูละเมิดกฎด้ วยคํา
สาปแช่ง “ผู้ซือและขายความศักดิสิทธิ พระเจ้ าด้ วยสินบนและอํานาจกษัตริ ย์” ส่วน
“ท่านนัน ว่ากันว่า ตําแหน่งพระสังฆราชมีพระชัวตัวดําคนหนึงแอบอ้ างสวมใส่เสือ
สังฆราช สวมหมวกสังฆราช ถือกางเขนและคทาสังฆราชในมือ ทีไหนกันทีมีความยโส
โอหังและชัวร้ ายเยียงนีให้ ได้ ยิน... เพราะพีเรา (นักบุญอเล็กซี) เห็นพ้ องว่าเราเป็ น
สังฆราชอยู่ ณ ตรงนัน ตําแหน่งสังฆราชเป็ นของเรา!” ท่านให้ พระเจ้ าเป็ นพยานว่า
จิ ตสํานึกท่านไม่ได้ เป็ นมลทินด้ วยความแค้ นเจ้ าชายผู้ยิงใหญ่ ท่านเคารพเจ้ าชาย
เสมอ สวดภาวนาเพือเจ้ าชายเสมอ ซึงทีลิธวั เนีย ท่านก็ทําทุกอย่างเท่าทีทําได้ เพือเห็น
แก่ประโยชน์เจ้ าชายผู้ยิงใหญ่และการงานของสังฆราชรัสเซีย ทว่างานพระศาสนจักร
ไม่ใช่การแบ่งแยกฝั กฝ่ ายแต่เป็ นการรวมงานแห่งสังฆราชเพือความเป็ นหนึงเดียว
ท่านชีแจงต่อไปว่า ไม่มีกษัตริ ย์คนไหนมีสิทธิตดั สินพระสังฆราชแม้ กระทําผิดก็ตาม
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โดยอาศัยการเรี ยกประชุมสงฆ์หรื อพาทริ อาร์ คก่อน ท่านคีเปรี ยนกล่าวเสียงดังว่า “จง
ฟั งเถิดท้ องฟ้าแผ่นดินและคริ สตชน ว่าคริ สตชนปฏิบตั ิตอ่ พระสังฆราชอย่างไร... ตราบ
ทีข้ าพึงมีแรง ข้ าจะทําให้ ความชัวหายไป พระเจ้ าทรงทราบว่าข้ ารักเจ้ าชายดิมิตรี ผ้ ู
ยิงใหญ่สดุ จิตสุดใจ และประสงค์ดีแต่เจ้ าชายเท่านันตลอดชีวิตข้ า... ท่านผู้เฒ่าสัตย์
ซือและพระอธิการ จงเขียนมาหาข้ าโดยไว เพือให้ จดหมายมาถึงมือข้ าทันเวลาว่าท่าน
คิดอย่างไรในการนี... แต่ข้าจะเดินทางไปคอนสแตนติโนเปิ ลเพือปกป้องตนด้ วยพระ
เจ้ าและพาทริ อาร์ คผู้ศกั ดิสิทธิ และคณะสมัชชาสงฆ์ ศัตรูข้าคงหวังเงินทองจากเฟรียส
(พวกคนโฉดทีคนอืนไปขอกู้เงินมา) ส่วนข้ าหวังใจในพระเจ้ าและสัจจะตน...”
เราคงไม่พดู ถึงจดหมายให้ ยาวเหยียดกว่านี แค่นก็ี มากพอแล้ วทีจะทนฟั ง เพือ
เห็นว่านักบุญสังฆราชคีเปรี ยนผู้ทกุ ข์ยากนันไม่มีใครนอกจากท่านเซอร์ กีและฟิ โอดอร์
อีกแล้ วทีใกล้ ชิดทางใจต่อท่าน เป็ นคนทีท่านพึงเปิ ดเผยความในใจและระบายทุกข์
โศก และท่านคีเปรี ยนคิดไม่ผิด จากจดหมายฉบับทีสามเห็นชัดเจนว่าท่านทังสอง
ไม่ได้ ละเลยความทุกข์ของท่านสังฆราช “มีเพียงความถ่อมตน การเชือฟั ง และความ
รักต่อพระศาสนจักรถ่อมตนของเรา ทังหมดนันเราล่วงรู้ จากคําพูดท่าน” ท่านคีเปรี ยน
เขี ย นวัน ที ตุล าคมจากเมือ งเคี ยฟ “ท่า นเชื อฟั ง คํ าแนะนํ าเราอย่างไร ก็ ข อให้
เข้ มแข็งอย่างนัน” คราวนีท่านคีเปรี ยนมองอนาคตสงบขึน เมือรู้สทิ ธิชอบธรรมของตน
“เราไม่ได้ มงุ่ หาลาภยศสรรเสริ ญ ไม่หาเงินทอง แต่เพียงหาความเป็ นมิโตรโปลิตนั ของ
ตนเท่านัน ซึงพระศาสนจักรประทานให้ เราโดยธรรม เราหวังความสงบกลมเกลียวของ
คริ สตชน แต่ใครทีไม่ประสงค์ดี ในภายหลังความจริ งก็จะปรากฏให้ ร้ ู เป็ นแน่ แต่เราไม่
เปลียนใจทีจะไปคอนสแตนติโนเปิ ล และเราส่งข่าวมาบอกท่าน ส่วนท่านจงอย่านิง
เฉย จงภาวนาต่อพระเจ้ าเพือโปรดทรงเมตตาเรา และเราจักรับการปลอบประโลมด้ วย
ความยินดีในจิตวิญญาณและชืนชมยินดี” นันเองทีท่านคีเปรี ยนเขียนจดหมายสรุ ป
ออกมาในฉบับทีสามถึงท่านเซอร์ กีและฟิ โอดอร์
ระหว่ า งนัน ท่ า นมิ ท ยายเดิ น ทางไปเมื อ งคอนสแตนติ โ นเปิ ลพร้ อมกลุ่ม
ผู้ติดตามและของกํานัลมากมาย เพือขอรับตําแหน่งแต่งตังเป็ นมิโตรโปลิตนั ทว่าเกิด
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เหตุขึนจริ งตามทีท่านเซอร์ กีพยากรณ์ กล่าวคือระหว่างท่านมิทยายล่องเรื อ จู่ๆ ท่านก็
ล้ มป่ วย เมือเดินทางเกือบถึงเมืองคอนสแตนติโนเปิ ล ท่านมิทยายก็มรณภาพก่อน
เวลาอันควร “ลือกันว่า” นักบันทึกจดหมายเหตุกล่าว “เรื อลําทีท่านมิทยายล่องไป
คอนสแตนติโนเปิ ล ตอนท่านล้ มป่ วย จู่ๆ เรื อก็หยุดอยู่ทีแห่งหนึงโดยไม่ทราบสาเหตุ
ตอนนันเรื อลําอืนก็แล่นดีในมหาสมุทร ไปมาได้ โดยไม่มีเหตุขดั ขวาง แค่เรื อท่านกลับ
ไม่แล่น เหมือนถูกหยุดยังไว้ ด้วยมือทีมองไม่เห็น ไม่ว่าจะมีลมแรงมาจากทิศใด หรื อ
นักเดินเรื อจะพยายามพายไปอย่างไร เมือท่านมิทยายเสียชีวิตและขนศพไปบนเรื อ
พิเศษเพือไปเพือฝังทีกาลาตา เรื อก็กลับแล่นปกติเหมือนเดิมตามทางของมัน”
ขณะนันท่านดิโอนีซีสงั ฆราชแห่งซุสดาลอยู่ทีคอนสแตนติโนเปิ ล เพือรับเจิม
มอบตําแหน่งจากพาทริ อาร์ คให้ เป็ นอัครสังฆราช ท่านจึงใช้ โอกาสทีท่านมิทยายมรณ
ภาพขอตําแหน่งมิโตรโปลิตนั ให้ ตวั เอง ท่านไม่หาลาภยศในโลกแต่หาการสรรเสริ ญ
จากพระเจ้ ามากกว่า ผู้แสวงหาสมณศักดิชันสูงอีกคนคือท่านอาร์ คิมานดริ ทปี เมน
หนึงในผู้ร่วมคณะท่านมิทยาย ปี เมนใช้ เล่ห์เหลียมลวงและเงินสินบนโดยเจ้ าชายผู้
ครองเมืองไม่เห็นชอบ หลอกรับตําแหน่งเป็ นมิโตรโปลิตนั สําเร็ จ เมือเจ้ าชายยิงใหญ่
ทรงล่วงรู้ ก็ทรงสังให้ จบั กุมเขาตังแต่ยงั ไม่ถึงกลางทางสูม่ อสโคว์สง่ เข้ าคุก จากนันทรง
บัญชาให้ บิดาทางจิตวิญญาณท่านใหม่ของพระองค์คือท่านฟิ โอดอร์ แห่งซีโมนอฟ
เดินทางไปเคียฟเพือเรี ยกท่านมิโตรโปลิตนั คีเปรี ยนเข้ ามอสโคว์ ท่านคีเปรี ยนรับยศ
จากมอสโคว์เดือนพฤษภาคม
แต่เดือนสิงหาคม
ช่วงข่านต็อกตามึชรุ ก
ราน ท่านไม่ได้ ระวังการเดินทางจากมอสโคว์ไปเมืองทเวียร์ ซึงขณะนันมีเจ้ าชายอีก
องค์ซงเป็
ึ นศัตรูเก่าแก่ของกษัตริ ย์มอสโคว์ คือเจ้ าชายมิคาอิล อเล็กซานโดรวิชเป็ นเจ้ า
นครทีนัน เมือความรู้ ถึงเจ้ าเมืองมอสโคว์ เจ้ าชายยิงใหญ่แห่งมอสโคว์กริ ว หลังจาก
นันก็ปฏิเสธต้ อนรับท่านคีเปรี ยนอีกต่อไป ท่านจึงจําต้ องลีภัยไปเคียฟอีกครัง ลูกศิษย์
ท่านเซอร์ กีคือท่านอฟานาซีแห่งเซอร์ ปูคอฟเดินทางไปส่งท่านถึงทีนัน ยังมีจดหมาย
ฉบับหนึงเก็บรักษาไว้ จนปั จจุบนั จากท่านคีเปรี ยน ซึงคาดว่าน่าจะเขียนถึงท่านเซอร์ กี
เหมือนสามฉบับก่อนหน้ านี แต่คราวนีเขียนถึงท่านเซอร์ กีผ้ ูเดียว ไม่ได้ เขียนถึงท่าน
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ฟิ โดอร์ “จงรู้ เถิด” ท่านมิโตรโปลิตนั กล่าว “เราเดินทางด้ วยม้ าไปคอนสแตนติโนเปิ ล
ไปดินแดนโวโลช เราไม่อยากจากลูกรักเราไปเลย อยากพาไปด้ วยทังหมด ใครทําให้
เราต้ อ งตกระกํ า ลํา บากในการเดิ น ทางในเวลานี พระเจ้ า เท่า นันจะแสดงแก่ เ ขา
(เจ้ าชายดิมิตรี ) ให้ ร้ ู ความจริ ง ในไม่ช้าเราจําต้ องจากคอนสแตนติโนเปิ ลไปหาท่าน
ส่วนคนฉ้ อฉลหลอกลวง (พระปี เมน) อย่างนันพระเจ้ าจะทรงแสดงให้ เห็น ท่านจงดูแล
ลูกแกะท่านให้ ดี ดังคําพระเจ้ าว่า “ใครไม่เชือฟั ง ก็จงลงโทษและสอนเขา” จงพิจารณา
พระวาจาพระเจ้ าทีว่า “จงเอาพวกสุจริ ตออกมาจากพวกไม่ควรค่า อย่างทีเราบอก”
ชีวิตเราสันนัก และคนทีเดินในทางธรรมของพระเจ้ าก็ประเสริ ฐแล้ ว จงเขียนตอบเรา
มาให้ เรารู้เถิดว่าท่านเป็ นอยูอ่ ย่างไร ขอพระเจ้ าทรงดูแลท่านไม่ให้ เป็ นอันตรายใดๆ”
นันคือข้ อความจดหมายนักบุญคีเปรี ยนทีเขียนถึงนักบวชผู้ถ่อมตนยิงของเรา
ซึงท่านแสดงออกถึงความทุกข์ยากของตนและความห่วงใยท่านเซอร์ กี ให้ กําลังใจการ
ประกอบคุณงามความดี น่าเสียดายยิงทีจดหมายตอบจากท่านเซอร์ กีไม่ได้ ตกมาถึง
มือเรา แต่พอจะคิดได้ วา่ จดหมายเหล่านันลําค่าเพียงใด และปลอบประโลมมากขนาด
ไหนแก่พระอัครสังฆราชผู้เป็ นทุกข์และถูกขับไล่ไสส่ง
ท่านปี เมนถูกเรี ยกตัวกลับจากการจองจําให้ ไปมอสโคว์เพือแทนทีท่านคีเปรียน
แต่ด้วยพระท่านนันไม่เป็ นทีพอพระทัยกษัตริ ย์ผ้ ยู ิงใหญ่แห่งมอสโคว์ เจ้ าชายจึงทรงส่ง
คนไปตามท่านดิโอนีซพี ระอัครสังฆราชแห่งซุสดาล โดยส่งท่านฟิ โอดอร์ หลานชายท่าน
เซอร์ กีไปพร้ อมท่านดิโอนีซีทีคอนสแตนติโนเปิ ลเพือรับการแต่งตังเป็ นมิโตรโปลิตัน
ท่านดิโอนีซรี ับแต่งตังเรี ยบร้ อยและเดินทางกลับมอสโคว์ แต่ระหว่างทางกลับถูกกักตัว
โดยเจ้ าชายวลาดีมีร์ โอลเกอร์ โดวิช ทําให้ ท่านฟิ โอดอร์ ต้องเดินทางกลับมอสโคว์คน
เดียว ท่านดิโอนีซีถกู ขังไว้ ทีอารามสงฆ์ชนสู
ั งแห่งเคียฟ-ปี เชียรสก์ ยังไม่ทนั ทีท่านจะใช้
ตําแหน่งทีพระเจ้ ามอบหมายเพือทําประโยชน์แก่พระศาสนจักร ใน ค.ศ.
ท่านก็
เสียชีวิตระหว่างถูกคุมขัง
กาลเวลาล่วงไปถึง ค.ศ.
หลังจากเจ้ าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิชสินพระชนม์
มิโตรโปลิตนั ปี เมนจึงถูกลดตําแหน่ง ส่วนท่านคีเปรี ยนด้ วยการแต่งตังจากพาทริ อาร์ ค
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อันโทนีและสมัชชาสงฆ์ใหญ่แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิ ล จึงได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ น
มิโตรโปลิตันแห่งเคียฟและรั สเซียทังมวล ในเดือนกุมภาพันธ์ ถัดมาปี
ท่านก็
เดินทางมาถึงมอสโคว์ แต่ไม่นานนักจากนัน ท่านก็ต้อง “รับการปลอบประโลมด้ วย
การปลอบประโลมทางจิตวิญญาณ” ในการสนทนากับผู้เฒ่าแห่งราโดเนชผู้ยิงใหญ่
เพราะในเดือนกันยายน ปี
ท่านเซอร์ กี ผู้เฒ่าผู้รับใช้ พระเจ้ าก็ไม่อยูเ่ สียแล้ ว!

บทที
ผู้ดบั ทุกข์แห่งแผ่นดินรัสเซีย
โลกและนักพรต เซอร์ กีผ้ ดู บั ทุกข์แผ่นดินเกิด การโจมตีของข่านมามัย
เจ้ าชายยิงใหญ่ทีสํานักสงฆ์พระตรี เอกภาพ การสนทนากับพระอธิการศักดิสิทธิ
นักบวช-นักรบ คําพยากรณ์ผ้ เู ฒ่าศักดิสิทธิ ภาพไอคอนและกางเขน ความกลัวของ
เจ้ าชายแห่งเรี ยซาน เช้ าวันที กันยายน
โปรสโฟราและหนังสือจากพระอธิการ
ศักดิสิทธิ ขุนพลตาตาร์ และสงฆ์รัสเซีย สมรภูมิรบน่ากลัว การวิงวอนช่วยเหลือของ
เซอร์ กี บันทึกช่วยจําของนักบวชสํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพวันที กันยายน
เจ้ าชายผู้ยงใหญ่
ิ
ซาบซึงสํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพ วันเสาร์ แห่งท่านดิมิตรี
สํานักสงฆ์แห่งคําปฏิญาณ การรุกรานของข่านต็อกตามึช
(1380 – 1381)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด พระผูพ้ ิทกั ษ์ ผยู้ ิ งใหญ่ของรัสเซี ยเรา คุณ
พ่อเซอร์ กี
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูเ้ ป็ นทีเทิ ดทูนแห่งปิ ตุภูมิ
อิค. มิเนอี
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูเ้ ข้มแข็งทีปกป้องคริ สตชนทังปวง
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูน้ ่าเกรงขามผูข้ บั ไล่เหล่าศัตรู พา่ ย
อคาฟี สต์ อิค.

“โลกมองว่านักพรตไร้ ประโยชน์ตอ่ สังคมพลเมือง โดยคิดว่าเจตนารมณ์และจิตใจของ
โลก รวมถึงธรรมเนียมวุน่ วายต่างๆ ของโลกทําประโยชน์ให้ สงั คมแต่ผ้ เู ดียวเท่านัน แต่
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โลกลืมคิดถึงความหมายของพลังศีลธรรมสําหรับสังคม ไม่เข้ าใจพลังการสวดภาวนา
ไม่เข้ าใจมุมมองทางจิตวิญญาณว่ากว้ างใหญ่” นันเป็ นคําพูดนักบุญฟิ ลาเรี ยตแห่ง
เชียร์ นิกอฟ “ในหมูผ่ ้ ศู รัทธาทีพํานักในถินกันดารทีสละโลก” ท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตแห่ง
มอสโคว์กล่าว “โลกไม่คิดว่าจะเห็นบุตรผู้ตืนตัวแห่งปิ ตภุ มู ิและรัฐบุรุษ” โลกกลับดูถกู
เกลี ย ดชั ง “แต่ โ ลกยุติ ธ รรมไหม ที เกลี ย ดคนตัด สิ น ใจทิ งโลกไปตลอดชี วิ ต แต่
ขณะเดียวกันตลอดชีวิตเป็ นคนอุทิศตนเพือหวังสร้ างความดีงามแก่โลกในการสวด
ภาวนาไม่ลดละ และไม่เพียงมุ่งหวัง แต่ปฏิบตั ิตนแท้ จริ งเพือบรรลุสิงมุง่ หวัง ด้ วยการ
บําเพ็ญเพียรแห่งศรัทธาและด้ วยการสวดภาวนาบริ สทุ ธิใจ เหล่านักพรตศักดิสิทธิช่วย
นําโลกให้ พ้นจากพิโรธสวรรค์และช่วยส่งพรแห่งสวรรค์อนั ทรงพลังและมีประสิทธิ ภาพ
มายังโลก แต่โลกเพิกเฉยคนทําดีเหล่านี ถ้ าเพียงโลกจะพิจารณาถึงเขาเหล่านีเพียง
เพราะผลประโยชน์ ที พึงได้ ชัวคราว โลกก็ คงสูญเสียประโยชน์ ม หาศาลของตนไป
เพราะถ้ าโลกคิดว่าบุรุษเหล่านีเป็ นคนไร้ ค่าทําประโยชน์อะไรไม่ได้ แล้ ว ก็แน่นอนว่า
โลกไม่ร้ ูจกั คุณค่าตัวเอง”
แนวคิดของท่านนักบุญทีชือเหมือนกันทังสองท่านนีเหมาะสมกับสิงทีเราเห็น
ในชีวิตท่านนักบุญเซอร์ กี ชีวิตท่านตอกยําได้ ดีถึงความจริ งทีอัครสาวกพระคริ สต์ทา่ น
หนึงกล่าวว่า “ความบริ สทุ ธิทางใจมีประโยชน์สําหรับทุกอย่าง เป็ นพันธสัญญาแห่ง
ชีวิตทังในโลกนีและโลกหน้ า” ( ทิโมธี : ) “ท่านนักบุญปฏิเสธเกียรติยศชือเสียง
สูงส่งทีจะเป็ นทูตสวรรค์แห่งพระศาสนจักรรัสเซีย” นักเขียนน่ายกย่องท่านหนึงกล่าว
“แต่เป็ นได้ อย่างไรทีท่านเซอร์ กีผ้ ถู ่อมตนยิงจะปฏิเสธท่านมิโตรโปลิตนั อเล็กซีทีท่านรัก
เชิดชูยิง และไม่เชือฟั งท่าน แต่กลับเลือกใช้ ชีวิตนักบวชสันโดษทีอยากทํา เพราะท่าน
เคยพูดเองว่าคําใดก็ตามทีออกจากปากท่านอเล็กซีท่านจะรับเหมือนออกจากปาก
พระคริ สต์ แล้ วเราจะเห็นด้ วยได้ อย่างไรกับถ้ อยคําท่านเซอร์ กีทีไม่รับเป็ นอัครสังฆราช
ไม่ ท่านเซอร์ กีในการนีไม่ได้ ดือแพ่งหรื อไม่เชือมิตรและบิดาทางจิตวิญญาณของท่าน
เพียงแต่ท่านเชือฟั งในชันสวรรค์ เลือกรับความทุกข์ทกํี าหนดมาให้ ท่านแต่แรก นับแต่
นันท่านไม่เคยหยุดดูแลเหล่าลูกแกะของพระศาสนจักร คอยสําแดงความบริ สทุ ธิของ
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ตนอย่างน่ายกย่อง... เวลาแห่งการปฏิบตั ิเพือช่วยเหลือสังคมเป็ นเวลาของท่าน เมือใด
ทีทุกอย่างเหมือนล่มสลายตายจาก เมือนันท่านเซอร์ กีจะลุกขึนสู้!” ความคิดนีช่าง
ลึกซึงและควรค่าพิจารณา แต่ยามทีท่านมีชีวิตอยู่ มีหรื อทีท่านเซอร์ กีไม่ลกุ ขึนต่อสู้
เพื อแผ่น ดิน เกิ ดและเพือพระศาสนจัก รพระเจ้ า เหมื อ นในอดีตกาลบนแผ่นดินรุ ส
โบราณก็มีเหล่านักบุญกล้ าหาญมีพลังเพืออุทิศแก่แผ่นดิน ไม่มีใครเหมือนท่านเซอร์ กี
ทีมีส่วนร่ วมในกิจการรัฐของรัสเซียด้ วยอัศจรรย์มากมายเหมือนท่าน ในการดูแลปก
ปั กรักษาหลังจากทีท่านมรณภาพไปแล้ วมากเท่าท่าน แต่ไม่มีใครเหมือนท่านเซอร์ กีที
ในยามมีชีวิตอยู่ ด้ วยตัวท่านเองพร้ อมเหล่าลูกศิษย์ ไม่มีใครแล้ วทีช่วยฟื นฟูสภาวะ
จิตใจศีลธรรมและพลิกฟื นแผ่นดินบ้ านเกิดทังแผ่นดินเหมือนท่าน และช่วยปลดปล่อย
แผ่นดินรัสเซียให้ พ้นจากการตกเป็ นเบียล่างและตกเป็ นทาสเหล่ามารร้ ายป่ าเถือนชาว
เอเชีย เมือเราระลึกถึงวีรกรรมทีผ่านมาของท่านเซอร์ กีบนหลุมศพท่านแล้ ว เราก็อยาก
กู่ร้องพร้ อมท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตผู้ยิงใหญ่วา่ “พีน้ อง เรื องทังหมดก็อยูท่ ีนีเอง”
ใช่ ผู้ถูกเลือกโดยพระเจ้ าผู้ยิงใหญ่ ท่านเซอร์ กีถูกประทานให้ แผ่นดินรัสเซีย
ในช่วงยากลําบากนีเอง เวลาทีชาวมองโกลตาตาร์ รุกรานแทบทุกหย่อมหญ้ า ในช่วงที
ความขัดแย้ งระหว่างเหล่าเจ้ าชายในรัสเซียเลยเถิดเป็ นการนองเลือด ในช่วงความไม่
ลงรอยเหล่านี ความไม่ยุติธรรม การกดขีข่มเหงของตาตาร์ และความป่ าเถือนของ
ศีลธรรมจรรยาในช่วงเวลานันคุกคามประชาชนรัสเซียด้ วยกลินเลือดและความตาย
กว่า
ปี ทีแผ่นดินรัสเซียซึงทรมานแสนสาหัสต้ องทนทุกข์ภายใต้ อานหนักหน่วง
ของชาวตาตาร์ แล้ วในทีสุดพระเจ้ าก็ทรงเห็นใจคําขอของพระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์
รั สเซีย เวลาแห่งการปลดปล่อยใกล้ เข้ ามาแล้ ว ซึงเป็ นเวลาทีท่านเซอร์ กีจะเป็ น ผู้
บรรเทาทุกข์แท้ จริ งของแผ่นดินรัสเซีย “แบบอย่างชีวิตอันบริ สทุ ธิของท่าน ความสูงส่ง
ของจิ ต วิญ ญาณท่าน ท่า นใช้ ยกสภาพจิ ตใจตกตํ าของประชาชน และปลุกความ
เชือมันในตัวเองของพวกเขา กําลังของเขา และสร้ างแรงบันดาลใจในการเชือความ
ช่วยเหลือของพระเจ้ า... ด้ วยชีวิตท่านเอง ด้ วยความเป็ นไปได้ ของชีวิตเช่นนัน ท่าน
สาธุคุณเซอร์ กีทําให้ ประชาชนทีเจ็บปวดรู้ สึกว่า ในตัวเขา สิงดีๆ ยังไม่สญ
ู สลายไป

ผู้ดบั ทุกข์แห่งแผ่นดินรัสเซีย

161

หมดสินเสียทีเดียว ท่านช่วยเขามองกลับไปยังความมืดหม่นในตัวเอง มองทะลุไปใน
นันถึงเปลวไฟทีดับแล้ วของดวงไฟทีท่านยังจุดสว่างในตนเอง” และนันเราจึงเห็นว่า
“ประชาชนซึงเป็ นเวลากว่า ปี เคยสันไหวเวลาได้ ยินชือตาตาร์ กลับลุกมารวมตัว
กันพร้ อมด้ วยจิตวิญญาณตน ลุกขึนสู้คนกดขี และไม่เพียงพบความกล้ าหาญอย่าง
ลูก ผู้ช ายในตัวเองเท่านันที จะลุก ยืน ขึน แต่ยัง ออกไปค้ น หาเหล่าทัพ ตาตาร์ ในทุ่ง
กว้ างสเตปป์ และทีนันก็เข้ าโจมตีศตั รู ด้วยกําแพงโอบล้ อมทีไม่อาจพังทลาย ฆ่าและ
ฝั งศัตรู ไว้ ใต้ กระดูกบรรพบุรุษนับพัน เรื องแบบนีเกิ ดขึนได้ อย่างไร จู่ๆ คนจะลุกขึน
เรี ย นรู้ และกล้ า หาญทํ า การใหญ่ แ บบนี ได้ อ ย่า งไร ซึงเป็ น สิงที พ่อ แม่ปู่ ย่า เขาต่าง
หวาดกลัวแม้ จะคิด เรารู้ อย่างหนึงว่าท่านเซอร์ กีเห็นชอบในการสร้ างวีรกรรมผู้นํา
รัสเซียทีสําคัญ และผู้นําทีว่านีเป็ นคนศรัทธายิง เป็ นผู้กล้ าหาญในสายตาท่านเซอร์ กี”
ภายใต้ การอบรมดูแลทีเต็มไปด้ วยความรักของท่าน... นันเองคือสิงทีประวัติศาสตร์
เขียนไว้ หนึงในข่านตาตาร์ หยิงจองหองนาม มามัย เข้ าโจมตีพร้ อมกองทัพมหาศาล
เป็ นการสูญ เปล่ า ที เจ้ าชายดิ มิ ต รี ยอห์ น โนวิ ช ผู้ ยิ งใหญ่ พ ยายามผู ก มิ ต รด้ ว ย
บรรณาการและการโอนอ่อนยอมตาม มามัยไม่ร้ ูจกั คําว่าปรานี เจ้ าชายดิมิตรี เพิงหาย
เหนือยไม่นานนักหลังจากผ่านศึกกับลิธัวเนียและแผ่นดินเพือนบ้ านทีไม่ค่อยเป็ นสุข
คราวนีต้ องประสบสงครามครังใหม่และไม่อาจทําอะไรอืนได้ เพราะกองทัพตาตาร์
เคลือนมาเหมือนก้ อนเมฆพายุเข้ าใกล้ เขตประเทศรัสเซียมากในตอนนัน
เมือเตรี ยมตัวเดินทางไปทําสงคราม เจ้ าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิช ก็เห็นควรเสด็จ
เยือนสํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพเป็ นอย่างแรก เพือคารวะพระเจ้ าผู้เป็ นหนึงเดียว
ไตรลักษณ์ และขอพรการเดินทัพจากพระอธิการเซอร์ กี เจ้ าชายทรงบัญชาพระอนุชา
ตนคือวลาดีมีร์ อันเดรเยวิช และเหล่าเจ้ าชายผู้เชือในออร์ โธด็อกซ์ซงประทั
ึ
บทีมอสโคว์
ในเวลานัน พร้ อมเหล่าแม่ทพั รัสเซียและกลุ่มขุนศึกชันดีทีคัดแล้ วมาด้ วยกันในช่วง
หลังวันพระมารดาพระเจ้ าเสด็จขึนสวรรค์ เพือออกเดินทางจากมอสโคว์ วันรุ่งขึนพวก
เขาก็เดินทางมาถึงสํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพ เมือมาถึงก็นอบน้ อมนมัสการพระ
เจ้ าทีแท่นบูชา เจ้ าชายดิมิตรี กล่าวแก่พระอธิการว่า “คุณพ่อขอรับ ท่านทราบดีว่าเรา
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ทุกข์ใหญ่หลวงเพียงใด ไม่ใช่ข้าคนเดียว แต่รวมถึงชาวออร์ โธด็อกซ์ด้วย ข่านมามัยยก
กําลังตาตาร์ อนั เหียมโหดเดินทางเข้ าเมืองเรา มาดินแดนรัสเซียเรา เพือทําลายล้ าง
โบสถ์ วิหารศักดิสิทธิ และเข่นฆ่าชาวคริ สต์... ขอคุณพ่อโปรดภาวนาวิงวอนเถิด เพือ
พระเจ้ าทรงช่วยปั ดเป่ าเราให้ รอดจากวิบตั ิครังนีด้ วย”
ท่านผู้เฒ่าเซอร์ กีปลอบเจ้ าชายดิมิตรี ด้วยความหวังใจในพระเจ้ า เนืองจาก
เจ้ าชายทรงเร่ งรี บจะเสด็จกลับเมือง ท่านสาธุคณ
ุ จึงขอร้ องให้ เจ้ าชายอยูร่ ่ วมพิธีกรรม
ศักดิสิทธิก่อน จากนันเมือจบแล้ วก็เชิญท่านพร้ อมเจ้ าชายจากเมืองอืนๆ และขุนพล
ร่ วมรับประทานขนมปั งกับเกลือของสํานักสงฆ์ เจ้ าชายดิมิตรี ทรงปฏิเสธ เนืองจากม้ า
เร็ วต่างวิงมาส่งข่าวครังแล้ วครังเล่าว่ามามัยเข้ าใกล้ เขตชายแดนรัสเซียทุกทีแล้ ว
แต่ทา่ นผู้เฒ่าเปี ยมเมตตาขอร้ องให้ เจ้ าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิช เสวยขนมปั งที
วัดเสนอให้ “อาหารนี” ท่านสาธุคณ
ุ กล่าว “จะเป็ นประโยชน์แก่ทา่ น เจ้ าชายยิงใหญ่”
เจ้ าชายจึงทรงทําตาม ท่านผู้เฒ่าซึงดีใจในจิตการหยังรู้ทลู เจ้ าชายว่า “พระเจ้ า
จะเป็ นพระผู้ทรงช่วยท่าน ตอนนียังไม่ถึงเวลาของท่านทีจะรับมงกุฎแห่งชัยชนะไปถือ
ไว้ แต่ผ้ เู ดียวพร้ อมการหลับใหลอย่างวีรบุรุษ แต่คนจํานวนมาก บริ วารนับไม่ถ้วนของ
ท่านต่างถักทอมงกุฎงามแห่งความทรมานนี พร้ อมการถูกรํ าลึกถึงชัวนิรันดร์ ”
ในการนี ท่านนักบุญสังให้ จัดเตรี ยมนําศักดิสิทธิ หลังรั บประทานอาหารให้
ประพรมนํ าศัก ดิ สิท ธิ บนองค์ เ จ้ า ชายและเหล่า คนที มากับ เจ้ า ชาย ทังขุน พลและ
นายทหารผู้รักพระคริ สต์ ระหว่างสนทนากับเจ้ าชายยิงใหญ่ ท่านผู้เฒ่าศักดิสิท ธิ
แนะนําเจ้ าชายดิมิตรี ให้ ทรงประนีประนอมแก่ขา่ นมามัยศัตรูผ้ โู หดร้ ายด้ วยบรรณาการ
และการให้ เกี ยรติอย่างสูง “ท่านเจ้ าชายผู้ยิงใหญ่ ” ท่านเซอร์ กีกล่าว “จํ าต้ องทรง
ห่วงใยให้ จงมากถึงพสกนิกรของพระองค์ ยอมสละชีวิตตนเพือพวกเขาเหล่านัน และ
พร้ อมสละโลหิตไว้ ทีนัน เหมือนพระคริ สต์สละพระวรกายและพระโลหิตเพือเรา แต่
ก่อนอืน เจ้ าชายทีรั ก จงเสด็จไปหาศัตรู พร้ อมความจริ งและเชื อฟั งตามสมควรแก่
สถานะท่านเองทีจะภักดีตอ่ เจ้ านายข่าน แม้ ท่านวาสิลผี ้ ยู ิงใหญ่ก็ยงั ส่งบรรณาการให้
พระจักรพรรดิยูเลียน แล้ วพระเจ้ าก็ทรงเมตตาความถ่อมตัวของท่านวาสิลีและลด
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เกียรติของยูเลียนผู้ฉ้อฉล พระคัมภีร์ศกั ดิสิทธิบอกเราว่า ถ้ าศัตรูเยียงนีต้ องการเกียรติ
และสรรเสริ ญจากเรา ก็จงให้ ถ้ ามันอยากได้ เงินและทอง เราจงยกให้ แต่เพือพระนาม
พระคริ สต์ เพือศรัทธาแห่งออร์ โธด็อกซ์ เราพร้ อมสละชีวิตตนและเสียเลือดเสียเนือ
ตัวเอง เจ้ าชายทีรัก ท่านจงทรงมอบเกียรติและเงินทองท่าน แล้ วพระเจ้ าจะไม่ปล่อย
ให้ มนั มีอํานาจเหนือเรา พระองค์จะทรงเชิดชูท่านเมือเห็นความอ่อนน้ อมถ่อมตนของ
ท่าน และจะทรงทําลายความหยิงยโสอันไม่ยอมก้ มหัวให้ ใครของมัน”
“ทังหมดนีเราทําแล้ ว” เจ้ าชายยิงใหญ่ตอบ “แต่ศตั รูเรากลับผยองกว่าเดิม”
“ถ้ าเป็ นเช่นนัน” ท่านผู้เป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ ากล่าว “ความตายก็รอเขาอยู่
แน่นอน ส่วนท่าน เจ้ าชายทีรัก จะมีการช่วยเหลือความเมตตา และการสรรเสริ ญจาก
พระเจ้ ารออยู่ ให้ เราเชือมันวางใจพระเจ้ าและพระมารดาผู้ทรงบริ สทุ ธิยิง พระองค์ไม่
ทรงทอดทิงท่านแน่นอน”
เมือท่านทําสัญลักษณ์กางเขนแก่เจ้ าชายยิงใหญ่ทีทรงน้ อมองค์ตรงหน้ า ท่าน
เซอร์ กีผ้ เู ป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ าก็กล่าวฮึกเหิมว่า “จงไปเถิดเจ้ าชายทีรัก อย่าทรงหวัน
เกรง พระเจ้ าจะทรงช่วยท่านต่อสู้ข้าศึกทีไม่นบั ถือพระเจ้ า” หลังจากนันนําเสียงท่าน
อ่อนลงและทูลแผ่วเบาต่อเจ้ าชายดิมิตรี แต่เพียงพระองค์เดียวว่า “จงเอาชนะศัตรูเถิด”
ด้ วยกําลังใจล้ นหลาม เจ้ าชายทรงตังพระทัยสดับฟั งคําพยากรณ์ท่านสาธุคณ
ุ
เซอร์ กีแล้ วก็ทรงหลังอัสสุชลปลาบปลืมนักอย่างตืนเต้ นในดวงจิต ท่านจึงทรงขอของ
พิเศษจากท่านนักบุญเพือเป็ นพระพรแก่เหล่าทหารหาญในการออกรบ และเพือเป็ น
เครื องหมายเตือนถึงพระเมตตาพระเจ้ าทีทรงสัญญาไว้
เวลานัน พี น้ อ งที สํ า นัก สงฆ์ แ ห่ ง พระตรี เ อกภาพมี ม ากขึน ต่ า งคนถื อ การ
บําเพ็ญเพียรภายใต้ การนําของนักบุญเซอร์ กีเพือต้ านศัตรูทีมองไม่เห็น ในจํานวนนันมี
นักบวชทีมีพนเพจากขุ
ื
นนางคือท่านอเล็กซานเดอร์ พีรีเสวียต อดีตขุนนางทีเบรี ยนสก์
และอันเดร ออสเลียเบีย ซึงเคยเป็ นขุนนางทีลยูเบียตสก์ ความกล้ าหาญ ห้ าวหาญ
และศิลปะการต่อสู้ในสงครามของพวกเขายังแจ่มชัดในความทรงจําหมูน่ กั รบเหมือน
เพิงเกิดขึนไม่นาน ก่อนปฏิญาณตนเป็ นพระ ทังสองเป็ นทีกล่าวขานว่าเป็ นนักรบห้ าว
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หาญ เป็ นขุนศึกกล้ ายิง และมีประสบการณ์โชกโชนในการสงคราม นักบวช-นักรบทัง
สองท่านนันเองคือสิงทีเจ้ าชายดิมิตรี ขอจากท่านเซอร์ กีเพือช่วยงานกองทัพ เจ้ าชาย
หวังว่าทังสองซึงอุทิศตนเพืองานรับใช้ พระเจ้ าจะใช้ ความกล้ าหาญอย่างลูกผู้ชายเป็ น
แบบอย่างแก่กองทัพ ขณะเดียวกันก็สร้ างประโยชน์ช่วยทําสงครามได้ มาก

ท่า นเซอร์ กีไ ม่ล ังเลจะทํ าตามคํ าขอของเจ้ า ชายดิมิต รี ซึงเต็ มไปด้ ว ยความศรั ทธา
เชือมัน ท่านสังนักบวชทังสองให้ เตรี ยมพร้ อมในการศึกทันที ทังสองยินดีรับคําสังพระ
อธิการทีรักยิง แต่ทา่ นมีข้อแม้ คือให้ ทงสองทิ
ั
งเสือเกราะและหมวกเหล็กเอาไว้ และสวม
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อาภรณ์ซึงตกแต่งเป็ นรู ปกางเขนพระคริ สต์ ท่านกล่าวว่า “สิงนีให้ เจ้ าผู้เป็ นบุตรเราไว้
เป็ นอาวุธนอกกาย ให้ สงนี
ิ เป็ นอาวุธเจ้ าแทนหมวกเกราะกันศัตรู” เมือท่านเซอร์ กีมอบ
นักบวชทังสองแก่เจ้ าชายดิมิตรี แล้ ว ท่านผู้เฒ่าศักดิสิทธิก็ทลู เจ้ าชายว่า “นีเองทีเราให้
ท่าน เจ้ าชายทีรัก พระผู้แบกอาวุธเราและผู้เชือฟั งธรรมเรา ผู้ทีท่านเลือก” แล้ วท่านก็
กล่าวแก่นกั บวชทังสองว่า “สันติสขุ จงมีแด่เจ้ าทังสอง พีน้ องทีรักของเราในพระคริ สต์
จงเข้ มแข็งเหมือนเหล่าขุนพลพระคริ สต์ เวลาแห่งการรอดของท่านมาถึงแล้ ว”
ท่านเซอร์ กีอวยพรด้ วยกางเขน ประพรมนําศักดิสิทธิอีกครังบนเจ้ าชายดิมิตรี
พร้ อมเหล่าขุนพล ณ ทีนัน ท่านเซอร์ กีทลู เจ้ าชายว่า “พระเจ้ าจะทรงช่วยและปกป้อง
คุ้มครองท่าน พระองค์จะประทานชัยชนะและควําศัตรูร้ายและสรรเสริ ญเชิดชูทา่ น!”
เจ้ าชายยิงใหญ่ทรงซาบซึงคําพยากรณ์ทีกินใจยิงของท่านผู้เฒ่า จึงตรัสว่า “ถ้ า
พระเจ้ าและพระมารดาเจ้ าประทานความช่วยเหลือให้ เราในการรบต่อสู้ศตั รู เราจะ
สร้ างสํานักสงฆ์แห่งพระมารดาเจ้ าผู้ทรงศักดิสิทธิ”
มีเรื องเล่าต่อกันมาว่าเวลานันท่านเซอร์ กีถวายภาพไอคอนของพระเจ้ าผู้ทรง
สรรพานุภาพแด่เจ้ าชายดิมิตรี ยิงใหญ่ ซึงภาพดังกล่าวยังเก็บรักษาจนปั จจุบนั ทีสํานัก
สงฆ์ซีโมนอฟแห่งมอสโคว์ ซึงใกล้ กนั นัน บนถนนซีโมนอฟสายเก่า เป็ นทีฝั งศพผู้ร่วม
สมรภูมิรบกับเจ้ าชายดิมิตรี แห่งดอน นันคือนักบวชพีรีเสวียตและออสเลียเบีย ตาม
ตํานานบอกด้ วยว่าภาพไอคอนดังกล่าวได้ อญ
ั เชิญมาทีนีตอนฝั งศพท่านพีรีเสวียตผู้
เกรี ยงไกรหลังจากสมรภูมิรบทีคูลิโควา ภาพไอคอนดังกล่าวตกแต่งสวยงามด้ วย
ทองคํา ไข่มุก และหินอัญมณีงดงามมากมาย นอกจากมีพระคริ สต์ผ้ ไู ถ่บาปในภาพ
แล้ ว ยังมีรูปนักบุญนิโคลัสผู้กระทําอัศจรรย์ และนักบุญคีริลล์แห่งเยรู ซาเล็มด้ ว ย
ส่วนบนบานเปิ ด-ปิ ดภาพไอคอนก็เป็ นภาพพระมารดาเจ้ ากับยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมา
หลักฐานยืนยันเรื องเล่าต่อๆ กันมานี ดูได้ จากแนวการเขียนตัวหนังสือแบบโบราณบน
ภาพไอคอน วิธีสลักบานเปิ ด-ปิ ด และวิธีการตกแต่ง ซึงสันนิษฐานว่าน่าจะเพิมเติมเข้ า
ไปภายหลัง และยังดูได้ จากทีสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กี ตังแต่สมัยทีท่านยังมีชีวิตก็มีการ
ทําภาพไอคอนแล้ ว แต่เมือไม่นานนี ประมาณปี
ทีพิพิธภัณฑ์สงั ฆภัณฑ์และวัตถุ

166

บทที 15

โบราณภายใต้ วิทยาลัยเทววิทยาแห่งเคียฟ มีวตั ถุโบราณชินหนึงบริ จาคเข้ ามา เป็ น
กางเขนไม้ แฉก ความยาวประมาณครึ งศอก ซึงมีสลักเงินและถมทองประดับบน
กางเขน นักวิชาการผู้ชอบเรื องตํานานเก่าๆ ค้ นพบคําจารึ กในลายสลักว่า “กางเขนนี
พระอธิการเซอร์ กีถวายแก่เจ้ าชายดิมิตรี เพือขับไล่ข่านมามัย และกล่าวว่า–ด้ วยสิงนี
เจ้ าจงมีชัยเหนือศัตรู ปี
เดือนสิงหาคม วันที ” ถ้ าท่านนักบุญเซอร์ กีถวาย
กางเขนนีแด่เจ้ าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิชจริ ง ความคล้ ายคลึงทีกล่าวมาข้ างต้ นก็นา่ จะ
หมายความว่า ภาพไอคอนนันเป็ นภาพเดินทัพของเจ้ าชายดิมิตรี ซึงภายหลังตํานาน
เอาภาพไอคอนนีเข้ ามาเสริ มผนวกชือท่านนักบุญ เพราะกางเขนสาบสูญไปหาไม่พบ
แต่ตํานานยังสืบขานต่อไปเกียวกับสัญลักษณ์ทีเป็ นรูปธรรมของพระผู้เป็ นทีพอพระทัย
พระเจ้ า ซึงยังอยูใ่ นความทรงจําคนรุ่นหลัง
ท่านนักบุญเซอร์ กีสง่ แขกถึงประตูสํานักสงฆ์ มอบสันติสขุ และอวยพรกองทัพ
ทังปวงทีเดินทัพกับเจ้ าชาย ส่งพวกเขาทังหมดไปสมรภูมิด้วยคําภาวนาวิงวอนให้ มีชยั
ตอนกลับมาทีมอสโคว์ เจ้ าชายดิมิตรี ตรัสแก่ทา่ นมิโตรโปลิตนั คีเปรี ยนเกียวกับ
การเดินทางไปขอพรท่านเซอร์ กีทีสํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพ ถึงการสนทนากับ
ท่านผู้เฒ่าเซอร์ กีและคําพยากรณ์ของท่าน ฝ่ ายท่านคีเปรี ยนก็ตงใจฟั
ั งและแนะนําให้
เก็บเรื องนีเป็ นความลับก่อน โดยเฉพาะทีท่านผู้เฒ่าเซอร์ กีกล่าวว่า “เจ้ าจะมีชยั เหนือ
ศัตรู” จนกว่าเหตุการณ์จะปรากฏจริ งตามคําพยากรณ์ผ้ เู ป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ า และ
พระองค์จกั อํานวยพรให้ ศกึ นีสําเร็ จสมหวังจริ งๆ
ข่าวเจ้ าชายยิงใหญ่เสด็จไปหาท่านเซอร์ กีทีสํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพ ทรง
รับพรและกําลังใจในการต่อสู้ขา่ นมามัยจากท่านผู้เฒ่ายิงใหญ่ทีพํานักในถินกันดารที
ราโดเนช แพร่ สะพัดรวดเร็ วไปทัวแผ่นดินรั สเซีย แสงแห่งความหวังทีเริ มเรื องรองก็
กะพริ บขึนในใจคนรัสเซีย คนทีเคยคิดลุกฮือต่อต้ านเจ้ าชายดิมิตรี แห่งมอสโคว์โดยกะ
สมรู้ ร่ วมคิดกับข่านมามัยก็พากันหวันไหวถอยหนี... หนึงในนันคือกษัตริ ย์ชราแห่ง
เมืองเรี ยซาน เจ้ าชายโอเล็ก ซึงเตรี ยมสมทบกับข่านมามัยเพือกําราบเจ้ าชายมอสโคว์
และยึดเมืองหลวง คราวนีเจ้ าชายโอเล็กไม่คาดว่าจะเจอแรงต่อต้ านทีมีกําลังมากจาก
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ศัตรู ทีมอสโคว์ แต่กลับได้ ขา่ วว่ากองกําลังมอสโคว์เดินทางข้ ามแม่นาโอกาแล้
ํ
ว ข่าวนี
ทําให้ เจ้ าชายโอเล็กทุกข์หนัก เริ มกล่าวโทษขุนนาง “ทําไมไม่เตือนให้ ร้ ู ลว่ งหน้ า แล้ ว
คราวนีจะทํายังไงกับเจ้ าชายยาไกล์ โอลเกอร์ โดวิช แห่งลิธัวเนียสหายพันธมิตรเรา
ตอนนีทุกเส้ นเทางถูกปิ ดล้ อมหมดแล้ ว” ขุนนางเจ้ าชายโอเล็กก็ทลู ตอบว่า “เรากลัวจะ
ทูลเรื องนีต่อท่าน แม้ ทราบข่าวนีมานานแล้ ว ชาวบ้ านต่างพูดว่าเจ้ าชายมอสโคว์ทรง
ยกย่องนักบวชบําเพ็ญเพียรท่านหนึงเป็ นบิดา นามว่าเซอร์ กี มีพรสวรรค์พิเศษจาก
พระเจ้ าในการพยากรณ์ เหตุการณ์ ลว่ งหน้ า เขาว่านักบวชคนนันกล่าวอํานวยพรว่า
เจ้ าชายจะมีชยั เหนือข่านมามัย” เมือเจ้ าชายโอเล็กฟั งดังนันก็ทรงหวัน “แล้ วทําไมไม่
บอกเราก่อน อย่างนันเราคงไปหาข่านมามัย อ้ อนวอนเขาอย่าเดินทัพมามอสโคว์ แล้ ว
เราจะได้ ไม่ตกในหายนะนี” เห็นชัดว่าศัตรู เจ้ าชายมอสโคว์ก็ยงั เกรงบารมีท่านเซอร์ กี
แม้ แ ต่พ ระพรท่านเซอร์ กีที กล่าวแก่เ จ้ าชายดิมิตรี ก็ยังเป็ น ทีเกรงขามว่าน่าจะเป็ น
กุญแจสําคัญสูช่ ยั ชนะของเจ้ าชายมอสโคว์ในสายตาศัตรูด้วยซํา เหตุนี เจ้ าชายโอเล็ก
จึงละทิงความคิดจะขอความช่วยเหลือจากตาตาร์ เพือเอาชนะกองทัพมอสโคว์
ไม่นานภายใต้ การนําทัพของเจ้ าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิชผู้ยิงใหญ่ และเจ้ าชาย
วลาดีมีร์ อันเดรเยวิชแห่งเซอร์ ปคู อฟ อนุชาผู้ร่วมทัพ กองทัพรัสเซียรุ กถึงทุ่งคูลิโควา
(ปั จจุบนั อยูใ่ นเขตปกครองเมืองตูลา ย่านท่านเอพิฟานี) วันที กันยายน
ตังแต่
เช้ าตรู่ พวกเขาตังมันบริ เวณทีราบระหว่างแม่นาดอนและนี
ํ
เปรี ยดวา พร้ อมเผชิญศัตรู
ตัวร้ ายทีไม่นบั ถือพระเจ้ า
เวลานันนักบวชเนคตารี ปรากฏตัวต่อหน้ าเจ้ าชายดิมิตรี นักบุญเซอร์ กีสง่ ท่าน
มาพร้ อมพีน้ องหลายคนเพือนําสันติและพระพรมาสูเ่ จ้ าชายดิมิตรี และกองทัพพิทกั ษ์
พระคริ สต์ ท่านเซอร์ กีเล็งเห็นในญาณตนว่าต้ องเพิมขวัญกําลังใจความกล้ าหาญแก่
ทัพเจ้ าชายอีกครังก่อนออกสมรภูมิรบ และส่งโปรสโฟราพิมพ์ภาพพระมารดาเจ้ า และ
ตราทําด้ วยมือท่านเองเพือเป็ นขวัญแก่กองทัพ ซึงส่วนท้ ายของตราดังกล่าวยังเก็บ
รักษาเป็ นบันทึกประวัติศาสตร์ เพือคนรุ่ นหลัง ตราดังกล่าวเป็ นคําท่านเซอร์ กีกล่าวให้
กํ า ลัง ใจเจ้ า ชายดิ มิ ต รี ใ ห้ อ อกรบห้ า วหาญเพื องานพระเจ้ า ให้ ว างใจพระเจ้ า ไม่
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คลางแคลง ว่าพระเจ้ าทรงทําให้ งานเจ้ าชายประสบความสําเร็ จด้ วยดี จบด้ วยประโยค
ว่า “เพือให้ ทา่ นเจ้ าชายทีรักเดินหน้ าไป พระเจ้ าและพระตรี เอกภาพจะทรงช่วยท่าน”
เจ้ าชายดิมิตรี ทรงอ่านตราสาสน์ รับโปรสโฟรามาเสวย แล้ วชูพระหัตถ์ขนสวด
ึ
ภาวนาเสียงดังว่า “พระนามแห่งพระตรี เอกภาพช่างยิงใหญ่ พระมารดาพระเจ้ าผู้ทรง
ศักดิสิทธิยิง โปรดทรงช่วยเราด้ วย ด้ วยคําภาวนาของท่าน พระเยซูคริ สต์เจ้ า และด้ วย
คําภาวนาเหล่านักบุญผู้กระทําอัศจรรย์ ท่านเปโตร ท่านอเล็กซี และท่านเซอร์ กี โปรด
ช่วยเราทังหมดในการต่อสู้กําลังข้ าศึกและช่วยเราให้ รอดปลอดภัยด้ วยเทอญ”
ข่าวทูตจากท่านเซอร์ กีทีมาเยียมแพร่ สะพัดรวดเร็ วไปทังกองทัพ แต่ละคนรู้สกึ
เหมือนผู้บรรเทาทุกข์แห่งแผ่นดินรัสเซียมาเยียมพวกเขาถึงค่ายด้ วยตนเองและกล่าว
อวยพรทหารทุกคน การมาเยียมในช่วงเวลาสําคัญและชีชะตาก่อนออกรบเช่นนีเป็ น
ทังสิงไม่คาดฝั นและดีเลิศ คราวนีเหล่าทหารทีใจยังอ่อนแอก็รับการชูกําลังขึนอย่าง
ลูกผู้ชาย ทหารทุกคนรับการกระตุ้นด้ วยความหวังจากการสวดภาวนาของท่านผู้เฒ่า
ยิงใหญ่ คราวนีก็ออกรบได้ อย่างไม่กลัว พร้ อมสละชีพตนเพือความเชือในออร์ โธด็อกซ์
เพือเจ้ าชายและปิ ตภุ มู ิทีรักของตน
เจ้ าชายทรงส่งทูตท่านเซอร์ กีกลับ แล้ วจึงเสด็จขึนเนินเขา ตรงหน้ าเป็ นทหาร
หาญของท่านทีเรี ยงแถวเป็ นระเบียบ ธงแต่ละกองแต่ละเหล่าชูสะบัดไหวไปตามลม
อ่อนใต้ แดดแห่งฤดูใบไม้ ผลิเจิดจ้ า สะท้ อนเงาดวงอาทิตย์เป็ นประกายระยิบระยับบน
ปลายหอกและเกราะนักรบ เสียงตะโกนดังกึกก้ อง “พระเจ้ าข้ า โปรดประทานชัยชนะ
แก่ผ้ นู ําเราด้ วยเถิด” ในทันทีทีคิดว่านักรบผู้กล้ าหาญนับพันนีจะต้ องล้ มตายในอีกไม่กี
ชัวโมงข้ างหน้ าเหมือนเป็ นเครื องสังเวยความรักแก่ปิตภุ มู ิ เจ้ าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิชก็
ทรงคุกเข่าลงนอบน้ อมและชูพระหัตถ์ ขึนเบืองพระฉายาทองคําพระคริ สต์ ซึงเปล่ง
ประกายแต่ไกลบนธงสีดําของทัพใหญ่เจ้ าชาย ท่านทรงสวดอ้ อนวอนเป็ นครังสุดท้ าย
อย่างร้ อนแรงต่อพระคริ สต์เพือคริ สตชนและเพือประเทศรัสเซีย
หลังจากนัน เจ้ าชายทรงกระโดดขึนหลังม้ าตรวจแถวทหารอีกเป็ นรอบสุดท้ าย
กล่าวให้ กําลังใจทหารหาญ เรี ยกพวกเขาว่าเป็ น “สหายสัตย์ซือและพีน้ องทีรัก”
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“เราพร้ อมมอบศีรษะเพือพระคริ สต์และปิ ตภุ มู ิและเพือท่าน เจ้ าชายผู้ยิงใหญ่”

ทหารหาญกู่ร้องตอบจากทุกด้ าน
เมือทรงใส่เกราะเหล็กแล้ ว เจ้ าชายดิมิตรี เสด็จไปข้ างหน้ าเพือนําทัพ แสดง
แบบอย่างความห้ าวหาญให้ ทหารในกองทัพและเริ มเดินทัพทันที “เราจักต้ อง” เจ้ าชาย
กล่าว “ดืมนําจอกเดียวกับท่าน เป็ นหรื อตาย เราจะเป็ นหนึงเดียวกับท่าน” แต่เมือคํา
ร้ องขอแรงกล้ าจากเหล่าเจ้ าชายทังปวงและทหารหาญไม่ให้ ทา่ นเป็ นอันตรายโดยไม่มี
เหตุจําเป็ น ให้ ไว้ ชีวิตมีค่าของท่านเพือผลประโยชน์สว่ นรวม ทําให้ เจ้ าชายดิมิตรี ต้อง
ละการกล้ าหาญนีด้ วยลําบากใจยิง เจ้ าชายทรงยอมทําตามความปรารถนาของเขา
เหล่านัน และทรงตัดสินพระทัยฝากคําบัญชาการรบทัวไปแก่กองหน้ า
เวลาแห่งสมรภูมิอันโหดร้ ายก็ มาถึง ซึงเป็ นสงครามทีจะตัดสินชะตากรรม
รัสเซียในตอนนัน ดวงอาทิตย์ขึนจากฟ้าในชัวโมงทีหก (เทียงวัน) มีเพียงพืนทีไม่ใหญ่
นักทีกันกลางระหว่างกองหน้ าชาวรัสเซีย ซึงนําทัพโดยเจ้ าชายดิมติ รี ผ้ ยู ิงใหญ่กบั เหล่า
ทัพตาตาร์ โหดเหียม มีการปะทะกันแล้ วไม่มากนักภายใต้ การนําทัพของคนชือตูลิน...
ในเวลาเทียงวัน กองทัพทังสองปะทะหน้ ากันจังๆ ทีปากแม่นํานีเปรี ยดวา... ทันใดนัน
มีขนุ พลหนึงวิงออกจากแถวกองทัพตาตาร์ ตัวสูงใหญ่ร่างกายกํายําลําสัน หน้ าตาน่า
กลัว ชือเชลิเบย์ ตามูร์ มูร์ซา เกิดเมืองเปเฌเนค ด้ วยผยองในกําลังมหาศาลของตนซึง
เหมือนโกไลแอธ เขาเขย่าหอกน่ากลัวข่มขูท่ พั รัสเซีย ท้ าให้ ขนุ พลรัสเซียออกมาสู้กนั ตัว
ต่อตัว... น่ากลัวยิงเมือมองไปทียักษ์ ตาตาร์ นายนัน พวกรัสเซียพากันพูดว่า “โอย ใคร
หนอจะไปรบกับมันได้ !” แม้ จะมีนกั รบกล้ าหาญไม่น้อยในกองทัพเจ้ าชายดิมิตรี แต่
กลับไม่มีใครกล้ าตัดสินใจก้ าวออกไปอาสาปราบยักษ์ ตนนัน
การรอคอยวีรบุรุษผ่านไปหลายนาทีแสนทรมาน ในทีสุดคนหนึงในกองขุนพล
วลาดีมีร์ วเซียโวโลดิช ก็ปรากฏตัว เป็ นนักบวชท่านเซอร์ กีคืออเล็กซานเดอร์ พีรีเสวียต
นักบวชนักรบนันเอง... ด้ วยเดือดร้ อนในพระคริ สต์และความรักต่อแผ่นดินเกิด ท่านไม่
อาจนิงเฉยทนฟั งการเหยียดหยามจากตาตาร์ นา่ ขยะแขยงทีดูถกู ทัพออร์ โธด็อกซ์ ท่าน
ขีม้ าไปข้ างหน้ า กล่าวแก่เจ้ าชายดิมิตรี และเจ้ าชายท่านอืนๆ ว่า “อย่าตระหนกกลัวเจ้ า
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นีแม้ แต่น้อย พระเจ้ าเรายิงใหญ่ ป้อมปราการพระองค์ยิงใหญ่นกั เจ้ าตาตาร์ หยิงยโส
ไม่คิดจะหาขุนพลทีเท่าเทียมมันในกองทัพเรา แต่ข้าอยากต่อกรมันสักตัง ข้ าจะออกไป
สู้มนั ในพระนามพระเจ้ า ข้ าพร้ อมสวมมงกุฎแห่งอาณาจักรพระเจ้ า”
ตามคําแนะนําท่านเซอร์ กี ท่านอเล็กซานเดอร์ ไม่ได้ สวมเกราะหรื อหมวกเหล็ก
ไปต่อสู้ยกั ษ์ ตาตาร์ แต่สวมอาภรณ์ประทับตราทูตสวรค์บนเสือผ้ า ท้ อง อก และหลัง
ทังหมดเต็มไปด้ วยตราสัญลักษณ์ พระคริ สต์ คือกางเขนพระคริ สต์ นักบวช-นักรบวิง
ออกสู้ตวั ต่อตัว พรมนําศักดิสิทธิทังตัว กล่าวอําลาเบาๆ กับพระอธิการเซอร์ กีของตน
อําลาพีน้ องคือนักบวชอันเดร ออสเลียเบีย อําลาเจ้ าชายยิงใหญ่ อีกทังเหล่าขุนพล
และทหารหาญชาวออร์ โธด็อกซ์ และตะโกนกู่ร้องดังๆ ว่า “บิดาและพีน้ อง โปรดอภัย
ข้ าคนบาปด้ วย” “พระเจ้ าทรงอภัยและอวยพรเจ้ า คําภาวนาท่านเซอร์ กีจะช่วยเจ้ า”
ทุกคนพากันตอบเกือบเป็ นเสียงเดียวกัน
ทุกคนซาบซึงทังนําตากับความอาจหาญเสียสละของนักบวชท่านนี ต่างสวด
ภาวนาขอพระเจ้ าให้ ช่วย เหมือนทีแต่ก่อนพระองค์ช่วยดาวิดปราบโกไลแอธ ส่วนท่าน
พีรีเสวียตแต่งกายในผ้ าพระ ไม่มีทงเกราะหรื
ั
อหมวกเหล็ก ถือหอกหนัก รุดหน้ าออกไป
เหมือนสายฟ้าฟาดบนม้ าเร็ วของตนมุ่งไปหาศัตรู ร้ายจากตาตาร์ ... เสียงโห่ร้องดัง
กึกก้ องจากทังสองฝั ง คู่ต่อกรทังสองมาประจันหน้ าใกล้ กนั ฟาดฟั นกันด้ วยหอกหนัก
อย่างหนักแน่น จนเสียงดังกึกก้ องรุ นแรงเหมือนสมรภูมิสนสะเทื
ั
อนไปทัว และขุนพล
ทังสองก็ล้มตายบนสมรภูมิด้วยกัน!...
เมือนัน “สงครามนองเลือดก็ระอุขนึ แสงหอกแสงดาบระยิบระยับไปทัวเหมือน
ฟ้าผ่า หอกสันสะเทือน เลือดไหลนองเต็มทุง่ ” นักบุญดิมิตรี แห่งรัสโตฟบันทึกไว้ “เลือด
วีรบุรุษนักรบเจิงนองใต้ ท้องม้ า หมวกเหล็กสลักทองกลิงไปเกลือนใต้ ขาม้ า ตามมา
ด้ วยศีรษะเหล่าขุนพลมากมาย...”
เจ้ าชายไม่รอช้ า ทรงลงจากหลังม้ าและฝากม้ าไว้ กับขุนนางสนิท (มิคาอิล
เบรี ยเนค) และทรงบัญชาให้ ขุนนางนันขึนไปอยู่หลังม้ าแทนใต้ ธงบัญชาการ ส่วน
เจ้ าชายหยิบกางเขนบนหน้ าอกตนใต้ เสือผ้ าพร้ อมกับเสียวพระกางเขนอันบันดาลชีวิต

ผู้ดบั ทุกข์แห่งแผ่นดินรัสเซีย

171

ทรงจุมพิตและทรงวิงทะลุออกไปยังสมรภูมิเพือประจันหน้ าตาตาร์ พร้ อมกับเหล่า
ทหารเดินเท้ าของตน...
ขุนพลรัสเซียห้ าวหาญมากมายต้ องล้ มตายบนทุ่ง บันทึกประวัติศาสตร์ กล่าว
ว่าจากจํานวนทังหมดหนึงแสนห้ าหมืนคน มีทหารเดินทางกลับมามอสโคว์เพียงไม่
เกินสีหมืนคน นายทัพนายกองมากมายสละศีรษะตนไว้ บนทุ่งนองเลือดแห่งนัน แต่
ตาตาร์ เสียหายมากกว่าเป็ นสองเท่า สงครามจบด้ วยความพ่ายแพ้ ยอ่ ยยับของกองทัพ
ข่านมามัย พร้ อมการหนีหัวซุกหัวซุนของข่า นมามัยเอง ทีเกลือนไปด้ วยศพทหาร
ตาตาร์ เป็ นระยะทางหลายเวียร์ สตา
ขณะนัน ตอนสงครามคูลิโควาดําเนินอยู่ ทีสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กี พระอธิการ
รวบรวมพีน้ องมาตังใจร่วมสวดภาวนาต่อพระเจ้ าเพือความสําเร็ จของการใหญ่นี ท่าน
เซอร์ กีแม้ ยืนทีสํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพ แต่ใจท่านไปอยูท่ ีทุง่ คูลโิ ควา ท่านมองใน
จิตเห็นเหตุการณ์ทงหมดด้
ั
วยตาว่าเกิดอะไรขึนทีนัน และดังเป็ นประจักษ์ พยาน เล่าให้
พีน้ องฟั งถึงความสําเร็ จแต่ละขันทีกองทัพรัสเซียเริ มมีชยั เหนือข้ าศึก ท่านค่อยๆ ขาน
ชือวีรบุรุษทีละคนทีล้ มตายในสมรภูมิ และกล่าวบทสวดภาวนาเพือส่งดวงวิญญาณ
เขาเหล่านันทันที และบอกให้ พีน้ องทีนันทําเช่นเดียวกัน ในทีสุดท่านประกาศข่าวชัย
ชนะเด็ดขาดเหนือศัตรูและสรรเสริ ญพระเจ้ าผู้ประทานพระพรแก่กองทัพรัสเซีย
เรามีข้อพึงคิดว่าท่านผู้บรรเทาทุกข์ของรัสเซียมีสิงน่าห่วงกว่านีในการสร้ าง
สันติทา่ มกลางช่วงเวลาทุกข์ยากภายใต้ การรุกรานของข่านมามัย ชัยชนะทีทุง่ คูลโิ ควา
ทําให้ กองทัพรัสเซียอ่อนแรงลงมาก จําเป็ นต้ องใช้ เวลาระยะหนึงในการพักฟื นจากศึก
หนัก แต่เจ้ าชายดิมิตรี แห่งมอสโคว์ก็มีศตั รู อืนๆ อย่างทีเราเห็นกันอยู่ นอกจากตาตาร์
ในจารึ กประวัติศาสตร์ บนกระดาษไขแผ่นหนึง ซึงเก็บรักษาทีอารามสงฆ์ชันสูงแห่ง
พระตรี เอกภาพ เขียนไว้ ในปี
ในวันทีกําลังรบรากับเหล่าตาตาร์ ของข่านมามัย มี
ข้ อความน่าจดจํากล่าวไว้ ดงั นี
“คืนวันศุกร์ ที กันยายน ซึงเป็ นวันรํ าลึกนักบุญคอร์ ดราตอส จึงเริ มเขียน
ต้ นฉบับนีหลังจากพิธีมหาสนิท วันนัน ... ซีโมโนฟมาถึง วันนันเคลาร์ ไปเรี ยซาน และ
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วันเดียวกันได้ โน้ มน้ าวนักบวช ขณะเดียวกันไอแซค อันเดรคัฟมาหาเรา อีกทังวันนัน
ข่าวจากลิธวั เนียบอกว่าชาวมุสลิมกําลังมา ... และวันนัน เกวียนสองเล่มส่งเสียงเอียด
อ๊ าดตอนตีหนึง”
“เมือนึกถึงบันทึกนี” นักวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ ท่านหนึงกล่าว “เราพอสังเกต
ไม่ยากคร่ าวๆ ถึงผลทีตามมามากมาย พอจะมองลึกเข้ าไปยังสายสัมพันธ์ เกียวข้ องที
แน่นแฟ้นระหว่างเหตุการณ์ทีแยกจากกันในแต่ละวัน...” ใครกันคือซีโมนอฟ คงไม่ใช่
ใครอืน นอกจากอธิการแห่งซีโมนอฟ ว่าทีนักบุญแห่งรัสโตฟคือท่านนักบุญฟิ โอดอร์
หลานชายและลูกศิษย์ท่านเซอร์ กี ทําไมการเดินทางมาถึงของฟิ โอดอร์ จึงทําให้ เคลาร์
ต้ องออกเดินทางยังเมืองเรี ยซาน... เรื องตามบันทึกคือ ท่านนักบุญฟิ โอดอร์ เดินทาง
ช่วงหลังอาหารกลางวัน มุง่ หน้ าไปหาท่านสาธุคณ
ุ เซอร์ กี และสนทนาบางเรื องกับท่าน
ท่านเรี ยกนักบวชในตําแหน่งเคลาร์ มา มอบหมายภารกิจบางอย่างให้ เคลาร์ จึงเร่ ง
ออกเดินทางไปเมืองเรี ยซาน ให้ หลังจากนันหรื อพร้ อมๆ กันกับเคลาร์ นกั บุญฟิ โอดอร์ ก็
เดินทางกลับมา อย่างทีแสดงในจารึ กคําว่า “ไปมาแล้ ว” ซึงต่างจากคําว่า “มาแล้ ว”
เขามาถึงในตอนหลัง ใกล้ พลบคํา อีซาคี อันเดรคัฟก็เหมือนจะนําข่าวเกียวกับลิธวั เนีย
และอากาเรี ยนส์มาบอก ถึงตอนดึกข่าวทีว่าก็แพร่ สะพัดไปทัวในรู ปแบบทีไม่แน่นอน
ว่าอย่างไร ทําให้ ต้องเทียมรถลาก “ซึงเก่าผุมากดังเอียดอาด” ขึนกลางดึก เป็ นไปได้ วา่
การเดินทางมาของอธิการแห่งซีโมนอฟเป็ นเรื องสําคัญหรื อเร่ งด่วน มาพร้ อมภารกิจ
ด่วนของใครบางคนจากมอสโคว์ ใครน่ะหรื อ เจ้ าชายในตอนนันอยู่ทีเมืองโคโลมนา
พร้ อมเหล่าทหารหาญหลังเพิงเสร็ จศึก ทีมอสโคว์นนเหลื
ั อเพียงชายาเจ้ าชายและท่าน
มิโตรโปลิตนั คีเปรี ยน เป็ นไปได้ อย่างยิงว่าเมือท่านคีเปรี ยนได้ ยินเรื องการเคลือนทัพ
ของลิธวั เนียก็ตดั สินใจช่วยผ่อนปรนงานศึกเจ้ าชาย อย่างน้ อยช่วยผ่อนงานกับเจ้ าชาย
โอเล็กแห่งเรี ยซานศัตรู เจ้ าชายดิมิตรี แต่ท่านไม่ได้ หวังความสามารถส่วนตนในการ
เกลี ยกล่อ มเนื องจากเพิ งรั บ ตํ า แหน่ ง มิ โ ตรโปลิ ตัน ไม่ น านนัก จึ ง หัน ไปขอความ
ช่วยเหลือท่านเซอร์ กีโดยผ่านสหายเก่า นันคือหลานชายท่าน นักบุญฟิ โอดอร์ นนเอง
ั
ท่านเซอร์ กีจึงส่งเคลาร์ ตนไปเมืองเรี ยซานทันที ทูตท่านไม่ได้ ส่งไปเสียเปล่า เพราะ
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ตามจารึ กประวัติศาสตร์ สนๆ
ั เกียวกับการสารภาพบาปของเจ้ าชายโอเล็ก การโน้ ม
น้ าวของเคลาร์ ทีท่านเซอร์ กีสง่ ไปได้ ผลในการชักจูงเหล่าขุนนางทีเรี ยซานและเจ้ าชาย
โอเล็ ก ซึ งคราวนี พร้ อม “ช่ ว ยคนที พระเจ้ าช่ ว ย” และตั ว เองก็ “พร้ อมสํ า แดง
แสนยานุภาพ” แม้ จะมีไพร่ พลเตรี ยมพร้ อมอยูจ่ ึง “หนีหวั ซุกหัวซุนจากเรี ยซานและซม
ซาน” คนเดียว “ไปหายาไกล์ เจ้ าชายแห่งลิธวั เนีย” เป็ นไปได้ หรื อไม่วา่ เพือให้ เจ้ าชาย
โอเล็ก ซึงมักได้ ความช่วยเหลือจากลิธัวเนีย เกรงกลัวไพร่ พลแค่สีหมืนทีเหลือของ
เจ้ าชายดิมิตรี และถ้ าเจ้ าชายดิมิตรี แห่งลุ่มนําดอนพยายามหลีกเลียงการปะทะทุก
วิถีทางแล้ ว หากมีข่าวว่า “ลิธัวเนียกําลังมา” ซึงทําให้ ชาวมอสโคว์ตอนนันขวัญผวา
เล่า เห็นชัดว่าเจ้ าชายโอเล็กไม่กลัวเจ้ าชายดิมิตรี แต่กลัวความรู้ สกึ ทีเคลาร์ ของท่าน
สาธุคณ
ุ เซอร์ กีสง่ มาทีเรี ยซานสร้ างไว้ ในใจ นันเองเราจึงรู้ ว่าแผ่นดินรุ สเป็ นหนีใครกัน
แน่ ทีรอดมาได้ หลังสงครามคูลิโควาอันเลืองชือ เมือศัตรู รุสพยายามลุกไล่ตามอย่าง
ขะมักเขม้ น พร้ อมซําเติมความอ่อนแอจากศึกใหญ่กบั ข่านมามัย นีเองทีท่านเซอร์ กี
เป็ นเหมือนผู้ปกปั กรักษาแผ่นดินรุ ส–รัสเซีย–นีเองทีท่านกล่าวเตือนล่วงหน้ าถึงการ
นองเลือดอันน่ากลัว ซึงน่ากลัวยิงกว่าเพราะเป็ นการนองเลือดของเหล่าคนสนิท พีน้ อง
เลือดคนรัสเซียด้ วยกันเอง...
นันเป็ น ข้ อ สรุ ป เหตุก ารณ์ ทังหมดตามจารึ ก ประวัติ ศ าสตร์ ส ันๆ เขี ย นด้ วย
ลายมือทีอารามสงฆ์ชนสู
ั งของท่านเซอร์ กีดงั ทีกล่าวมาข้ างต้ น
เมือเดินทางถึงมอสโคว์และให้ ทหารหาญผู้มีชยั กลับบ้ านไปหาลูกเมีย เจ้ าชาย
ดิมิตรี ยอห์นโนวิชผู้ยิงใหญ่ ซึงทรงรับเรี ยกขานจากชัยชนะครังนีว่า “เจ้ าชายดิมิตรี
แห่งแม่นาดอน”
ํ
พร้ อมอนุชาและผู้ร่วมสมรภูมิ วลาดีมีร์ อันเดรเยวิช ซึงรับสมญานาม
ว่า “ผู้กล้ า” ก็กลับมาทีสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กีอีกครัง เพือขอบคุณพระเจ้ าผู้ทรงฤทธิใน
สงครามนี และเพือสนทนาส่วนตัวกับผู้เฒ่าเซอร์ กีผ้ ยู ิงใหญ่เกียวกับชัยชนะทีพระเจ้ า
ประทานให้ พร้ อมกันก็ขอบคุณท่านสําหรับคําภาวนาแรงกล้ าและความช่วยเหลือที
มอบให้ เหล่านักรบในกองทัพ ซึงกล้ าหาญชาญชัยเหมือนเหล่าทูตสวรรค์ ช่างเป็ นการ
พบกันทีน่ายินดียิงระหว่างเจ้ าชายสัตย์ซือกับผู้เฒ่าศักดิสิทธิ ท่านนักบุญออกมาพบ
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ต้ อนรับเจ้ าชายทีประตูทางเข้ าสํานักสงฆ์พร้ อมนักบวช และนํานําศักดิสิทธิ มาด้ วย
เมือทําเครื องหมายกางเขนให้ ทกุ คนทีมาถึงแล้ ว ก็แสดงความยินดีกบั ชัยชนะ เจ้ าชาย
ดิมิตรี ยิงใหญ่ตรัสเล่าเหตุการณ์ในสนามรบ เล่าความตายเยียงวีรบุรุษของศิษย์ท่าน
คือนักบวชอเล็กซานเดอร์ พีรีเสวียต โดยว่า “คุณพ่อศักดิสิทธิ ถ้ าท่านพีรีเสวียตศิษย์
ท่านไม่สงั หารยักษ์ ตาตาร์ ตนนัน ต้ องมีคนอีกมากมายเท่าไรต้ องเสียเลือดเนือเพราะ
มัน นอกจากวีรกรรมน่ายกย่องของท่านพีรีเสวียตแล้ ว ทหารหาญชาวคริ สต์มากมาย
ยังถูกเข่นฆ่าโดยตาตาร์ โอ โปรดภาวนาเผือพวกเขาด้ วยเถิดคุณพ่อ”
การเยือนสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กีครังนี เจ้ าชายดิมิตรี ทรงบัญชาให้ ขบั ร้ องเพลง
รํ าลึกและทําพิธีศพแก่วีรบุรุษทีทุง่ คูลโิ ควา การระลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดงั กล่าว
จึงมีขึนทุกปี จนบัดนีตามธรรมเนียมคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ในชือ “วันเสาร์ แห่ง
ท่านดิมิตรี ” ก่อนวันที ตุลาคม (ซึงเป็ นวันทูตสวรรค์แห่งเจ้ าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิช
ผู้ยิงใหญ่ แห่งมอสโคว์ ) แน่นอนว่ากิ จกรรมดังกล่าวไม่ได้ จัดขึนโดยปราศจากการ
แนะนําโดยท่านเซอร์ กี อาจด้ วยเหตุนเองจึ
ี งไม่มีทีไหนจัดงานรํ าลึกวันดังกล่าวยิงใหญ่
เท่าทีอารามสงฆ์ชันสูงแห่งพระตรี เอกภาพของท่านเซอร์ กีอีกแล้ ว โดยระลึกตามชือ
เหล่าวีรบุรุษทีตายในสงครามครังนัน ซึงมีชือนักบวช-นักรบอเล็กซานเดอร์ พีรีเสวียต
และนักบวชอันเดร ออสเลียเบีย
ในโอกาสเยือนครังนี เจ้ าชายยิงใหญ่ประทานของกํานัลมากมายแก่สาํ นักสงฆ์
ท่านเซอร์ กี และทําบุญทําทานแก่ประชาชนทีมารวมตัวกันจากตําบลใกล้ เคียงเพือมา
รอรับเสด็จเจ้ าชาย เจ้ าชายทรงสังจัดเลียงอาหารชุดใหญ่แก่ทา่ นนักบุญและพีน้ อง ซึง
เจ้ าชายทรงมีสว่ นร่วมจัดด้ วยตนเองพร้ อมเหล่าผู้ติดตาม และเสด็จกลับมอสโคว์อย่าง
อิมเอิบใจยิง ภายหลัง เจ้ าชายดิมิตรี ก็ทําตามคําปฏิญาณพระองค์ คือภายใต้ การชีนํา
ของท่านเซอร์ กี เจ้ าชายดิมิตรี ทรงสร้ างสํานักสงฆ์แห่งพระมารดาพระเจ้ าเสด็จขึน
สวรรค์ทีริ มฝังแม่นาดู
ํ เบียนก้ า ซึงอธิการคนแรกของทีนีเป็ นลูกศิษย์ทา่ นเซอร์ กีคือท่าน
ซาฟวาตาเดียว โดยไม่ลืมตรงทุ่งคูลิโควาทีทัพเจ้ าชายมีชัยเหนือข่านมามัยก็มีการ
สร้ างสํานักสงฆ์ เพือเป็ นเกียรติแก่การทรงบังเกิดของพระมารดาเจ้ าตรงจุดนัน ซึง
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ตอนนีเป็ นหมูบ่ ้ านโมนาสตึรฌีนา่ จนปั จจุบนั ทีโบสถ์ในหมูบ่ ้ านแห่งนียังเก็บรักษาสิงที
เป็ นดังของศักดิสิทธิคือประตูกษัตริ ย์ซึงเป็ นไม้ เก่าๆ ขนาดไม่ใหญ่นกั ตามตํานานเล่า
ว่าเป็ นประตูทรัี บบริ จาคจากท่านผู้เป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ านีเอง
ยังไม่ทนั ทีแผ่นดินรัสเซียจะพักฟื นจากการสูญเสียสําคัญทีสมรภูมิรบคูลโิ ควา
คราวนีเกิดศัตรู ใหม่คือข่านต็อกตามึช ซึงตีทพั ข่านมามัยแตกและครองบัลลังก์ข่าน
มองโกลทีวังทอง ข่านต็อกตามึชจึงได้ โอกาสใช้ การสวามิภกั ดิของเหล่าเจ้ าชายรัสเซีย
ต่อจากข่านมามัย เจ้ าชายหลายท่านยอมรับทูตข่านต็อกตามึช แต่ทีมอสโคว์ ทูตข่าน
ใหม่ไม่กล้ าเข้ ามา เพราะตาตาร์ ยงั ไม่ลืมความพ่ายแพ้ ทีคูลิโควา ข่านต็อกตามึชจึง
ตัดสินใจกําจัดความกลัวนันและเคลือนทัพมุ่งหน้ าสู่มอสโคว์ด้วยเส้ นทางอ้ อมอย่าง
ฉลาด หลีกเลียงการเผชิญหน้ าโดยตรงกับเจ้ าชายดิมิตรี ซึงทรงเร่ งรี บรวมไพร่ พลมา
พร้ อมทีคัสโตรมา พีรียาสลาฟล์ และเมืองอืนๆ อีกหลายเมือง วันที สิงหาคม
จู่ๆ ข่า นต็ อ กตามึช ก็ โ ผล่พ รวดเข้ ามาใกล้ มอสโคว์ ซึงตอนนันไม่เตรี ยมป้องกันไว้
ล่วงหน้ า มอสโคว์ล่ม... สํานักสงฆ์ใหม่ๆ ทีเพิงก่อตังไม่นาน ไม่ว่าจะเป็ นสํานักสงฆ์
ชู ดัฟ ซี โ มนอฟ อัน โดรนิ เ ยฟ และอื นๆ ทังหมดถู ก ทํ า ลายราบคาบ สํ า นัก สงฆ์
มาฌายสก์ ซวินิโกรัด รูซา โบรอฟสก์ ดมีตรัฟ ล้ วนถูกทําลายหมดสิน... ท่านเซอร์ กีใน
ตอนนันลีออกจากสํานักสงฆ์ไปยังเมืองทเวียร์ ซึงท่านมิโตรโปลิตนั คีเปรี ยนก็หลบภัยที
นันด้ วย แต่มือศัตรู ไม่ได้ กลํากรายไปถึงทีพํานักกันดารของท่านเซอร์ กี ข่านต็อกตามึช
ออกจากมอสโคว์อย่างรวดเร็ วเหมือนตอนมา และเจ้ าชายดิมิตรี ก็ยกทัพตีตลบหลัง...

บทที
ผู้ผดุงสันติในหมู่เจ้ าชาย
ความรักของเจ้ าชายดิมิตรี ผ้ ยู งใหญ่
ิ
ตอ่ ท่านผู้เฒ่าศักดิสิทธิ นักบุญเซอร์ กีอาํ นวยพร
“เจ้ าผู้ครอง” ทีเพิงรับบัพติศมาด้ วยภาพไอคอนแห่งเทียร์ โนฟสก์ พระอธิการศักดิสิทธิ
รับใช้ ปิตภุ มู ิ การเดินทางไปรัสโตฟ โบสถ์หลายแห่งทีเมืองโนฟโกรัดตอนใต้ ปิดตัวลง
การกดขีของเจ้ าชายแห่งทเวียร์ เจ้ าชายโอเล็กแห่งเรียซาน พลังคําพูดของท่านเซอร์ กี
การเพิมกําลังของมอสโคว์ การสวรรคตของเจ้ าชายแห่งแม่นาดอน
ํ
และพินยั กรรมทาง
จิตวิญญาณของท่าน ท่านเซอร์ กผี ้ พู ิทกั ษ์ และคานอํานาจผู้ปกครองรัสเซีย
(1358 – 1391)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูม้ ี อํานาจในการพิชิตอํานาจมื ด
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูร้ ับแต่งตังเป็ นนายเพือปกครองผูอ้ ื นให้
เป็ นทีพอพระทัยพระเจ้า
อคาฟี สต์ อิค.

หลังเหตุการณ์ข้างต้ นในปี
สํานักสงฆ์ทา่ นเซอร์ กียิงสนิทใจใกล้ ชิดขึนกับเจ้ าชาย
ดิมิตรี ยอห์นโนวิช ผู้ยิงใหญ่ ครันเจ้ าชายทรงสูญเสียบิดาและท่านมิโตรโปลิตนั อเล็กซี
ผู้มีพระคุณไป เจ้ าชายยิงทรงทุ่มเทใจให้ ท่านเซอร์ กีผ้ ถู ่อมตนแห่งราโดเนช ในตัวท่าน
นักบุญ เจ้ าชายทรงพบทีปรึ กษาชาญฉลาดผู้ค อยสวดภาวนาให้ ท่า นอบอุ่น เสมอ
เจ้ าชายเสด็จไปหาท่านเซอร์ กีหลายครังเพือขอความช่วยเหลือในงานราชการ ท่าน
นัก บุ ญ ได้ รั บ เชิ ญ ให้ เป็ นพ่ อ ทู น หัว ให้ โอรสทังสองพระองค์ คื อ ยูริ (เกิ ด วัน ที
พฤศจิกายน
) และเปโตร (เกิดวันที มิถุนายน
) เมือท่านมิทยายมรณ
ภาพแล้ ว เจ้ า ชายทรงเลือ กหลานชายและลูก ศิ ษ ย์ ท่านเซอร์ กี มาเป็ น ผู้รั บ ฟั งการ
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สารภาพบาปคือท่านอธิการฟิ โอดอร์ แห่งซีโมนอฟผู้ทําพิธีศีลล้ างบาปให้ โอรสเจ้ าชาย
อีกท่านหนึงคืออันเดร (เกิดวันที สิงหาคม
เป็ นไปได้ ว่าครังนี ท่านฟิ โอดอร์
แทนทีท่านเซอร์ กีซึงตอนนันอยูเ่ มืองทเวียร์ ) แม้ แต่เจ้ าชายวลาดีมีร์ อันเดรเยวิช แห่ง
เซอร์ ปูคอฟ ก็ยงั ทรงเอาเจ้ าชายดิมิตรี เป็ นแบบอย่าง (ท่านเซอร์ กีทําพิธีศีลล้ างบาป
ให้ แก่โอรสท่านคือยอห์น เมือปี
) นอกจากนียังรวมถึงเหล่าเจ้ าเมืองเล็กต่างๆ
และเหล่าขุนนาง “อย่างทีท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตตังข้ อสังเกตไว้ ถูกต้ อง ความคิดซึง
คู่ควรแก่สภุ าพบุรุษทีเข้ าใจกําลังหลักการทางคริ สตศาสนา คือการเลือกผู้นําทางฝ่ าย
จิตวิญญาณทีรับการทดสอบแล้ วและผู้สวดภาวนาต่อพระเจ้ ามาเป็ นผู้รับศีล”
ปี
มี แ ขกพิ เศษมาเยื อนเจ้ าชายดิมิตรี จากปรั ส เซียเพื อรั บใช้ ราชการ
เจ้ าชาย คือ “เจ้ าผู้ครอง” แห่งเมืองเทียร์ โนฟสก์ นามว่าวอยเยโก วอยเตโกวิช ซึงมา
พร้ อมผู้ร่วมติดตามประมาณ
คนจากเซอร์ เบีย บัลกาเรี ย และปรุ สซัค วอยเยโก
เกิดทีบัลกาเรี ย เมืองเทียร์ โนวา หลังบิดาเสียชีวิต วอยเยโกก็ยกเมืองให้ น้องชาย คือ
ฟรี อานด์ วอยเยโกย้ ายไปพํานักในตอนแรกทีประเทศปรัสเซีย ซึงมีทีดินบิดาอยูท่ ีนัน
เช่นกัน จากทีนันก็เดินทางมาประเทศรัสเซีย ตามความเชือดังเดิม เขาเป็ นพวกนอกรีต
คืออโพลินารี ท่านนักบุญคีเปรี ยนโน้ มน้ าวให้ เขารับความเชือออร์ โธด็อกซ์ และเจ้ าชาย
ดิมิตรี ก็รับสังให้ ลงุ ตน คืออันเดร อิวานโนวิช รับรองเขาในพิธีรับบัพติศมาศักดิสิทธิ ซึง
พิธีบพั ติศมาและการรับศีลเจิมทําโดยท่านคีเปรี ยนเอง พร้ อมทังท่านเซอร์ กีทีแวะมา
มอสโคว์ทีโบสถ์แห่งอัครทูตสวรรค์มิคาอิล ในสํานักสงฆ์ชูดฟั ท่านเซอร์ กีอํานวยพรผู้
เชือใหม่ วอยเยโก ด้ วยการให้ ภาพไอคอนศักดิสิทธิของนักบุญนิโคลัสผู้กระทําอัศจรรย์
ส่ว นมิ โ ตรโปลิตัน คี เ ปรี ย นมอบกางเขนทองคํ า พร้ อมพระธาตุนัก บุญ ศัก ดิ สิท ธิ ซึง
ตกแต่งด้ วยอัญมณีลาค่
ํ าและไข่มกุ มากมาย ตํานานดังกล่าวบันทึกไว้ ในหนังสือลําดับ
พงศาวดารของวอยเยโกเอง ส่วนตํานานทีเล่าสืบต่อกันมานันเพิมเติมว่า ท่านเซอร์ กี
เอ่ยเจตนารมณ์ว่าภาพไอคอนนีเป็ นสิงลําค่าทีตกทอดเป็ นมรดกจากรุ่ นสู่รุ่น และจะ
เป็ นเช่นนันในตระกูลวอยเยโก ตราบเท่าทียังมีผ้ สู ืบทอดตระกูลต่อไป แต่ถ้าเมือใดที
ตระกูลวอยเยโกสินสุดลงไม่มีลูกหลานสืบต่อไปแล้ ว ก็ จะต้ องคืนภาพไอคอนนีแก่
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สํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กี “ถ้ าในตอนนันสํานักสงฆ์นีจะยังอยู่ต่อไปด้ วยพระเมตตาพระ
เจ้ า” เมือผ่านไปรุ่ นแล้ วรุ่ นเล่า ภาพไอคอนของท่านนักบุญนิโคลัสทีเป็ นทีเคารพบูชา
ในทีสุดก็มาถึงรุ่ นสุดท้ ายของตระกูลวอยเยโก นันคือเซอร์ กี ฟิ โอดอร์ โรวิช วอยเยคอฟ
ซึงด้ วยความเป็ นคนโสดไม่มีลกู หลาน ก็เห็นควรตามจิตสํานึกทีจะทําตามพินยั กรรม
ท่านเซอร์ กี ในปี
เขาก็นําภาพไอคอนนีกลับมาคืนแก่สาํ นักสงฆ์ทา่ นเซอร์ กี คราว
นีภาพไอคอนศักดิสิทธิดังกล่าวตังอยู่ทีประตูทางใต้ ของวิหารแห่งพระตรี เอกภาพ ซึง
ตามตํานานเล่าขานกันว่า เคยเป็ นเรื อนพักท่านเซอร์ กี และตรงหน้ าภาพไอคอนก็มี
ดวงไฟทีไม่เคยมอดดับตังอยู่ ภาพไอคอนลงลายด้ วยงานถมทอง ตกแต่งด้ วยไข่มกุ
และหินอัญมณี
ช่วงเวลานันน่าหดหู่ระทมยิง เมืออ่านเรื องเล่าในบันทึกประวัติศาสตร์ ก็จะเจอ
แต่เรื องทีว่าเจ้ าชายองค์ นันองค์ นีเสด็จไปวังทองของมองโกลเพือทรงขอตําแหน่ง
เจ้ าชาย ส่วนอีกคนก็เผาผลาญหรื อไม่ก็ยดึ บ้ านยึดเมืองของอีกคน ส่วนพวกทีสามก็ยุ
ยงลิธวั เนียหรื อไม่ก็ตาตาร์ ให้ ยกทัพมามอสโคว์... เลือดเจิงนองไปทัวในความแตกแยก
และความขัดแย้ งระหว่างเมือง มีเพียงคําพูดศักดิสิทธิ และมีอํานาจของท่านนักบุญ
ต่างๆ และเหล่านักพรตผู้ยิงใหญ่อย่างท่านเซอร์ กีทียังคงยึดรวมจิตใจเหล่าเจ้ าชาย
ต่างๆ ไว้ ได้ แต่ทงนี
ั ก็ไม่เสมอไป ยังมีความขัดแย้ งและการทําสงครามนองเลือดภายใน
เป็ นระยะๆ นันเป็ นสภาพทีเกิดขึนสมัยตอนเจ้ าชายดิมิตรี ยงั ทรงพระเยาว์ ในสมัยที
บิดาท่าน เจ้ าชายยอห์ น ยอห์ นโนวิช ผู้ยิงใหญ่ ยังมีชีวิตอยู่ ในปี
ท่านเซอร์ กี
เดินทางไปบ้ านเกิดท่านคือเมืองรัสโตฟ เพือเกลียกล่อมเจ้ าชายแห่งรัสโตฟ เจ้ าชาย
คอนสแตนติน ซิลิเยวิช ให้ ยอมรับอํานาจเจ้ าชายดิมิตรี แห่งมอสโคว์เหนือตนเอง ในปี
1363 เราเห็นท่านเซอร์ กีเดินทางไปทีรัสโตฟอีกครังเพือ “สวดภาวนาขอพรจากพระ
ผู้ส ร้ างการอัศ จรรย์ ที รั ส โตฟ” ซึงเราพึง เปรี ย บการเดิ น ทางท่า นครั งนี ในทางหนึง
เหมือนว่าเดินทางไปขอพรพระเจ้ า แม้ แต่เดินทางจาริ กตามเส้ นทางศักดิสิทธิโดยไม่มี
เหตุพิเศษหรื อความจําเป็ นอย่างใด ซึงในแบบนี ไม่ได้ เป็ นลักษณะทีท่านเซอร์ กีมัก
กระทํา ในอีกทางหนึง อย่างทีนักเขียนประวัติศาสตร์ ร้ ู กนั ว่า เจ้ าชายแห่งรัสโตฟในปี
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ทรงรับตราตําแหน่งจากข่านมองโกล เพือจัดการบริ หารปกครองในเขตตนได้ เอง
ซึงชวนคิดว่าการทีท่านเซอร์ กีมาทีรัสโตฟคงไม่ได้ มาแค่เพือวิงวอนพระเจ้ าเท่านัน แต่
ยังมีภารกิจอืนคือเพือโน้ มน้ าวเจ้ าชายแห่งรัสโตฟผู้ชราภาพให้ ทรงเลิกก่อกวนสร้ าง
ความไม่สงบแก่เจ้ าชายดิมิตรี แห่งมอสโคว์ ในความเป็ นจริ ง เราเห็นว่าหลังจากนัน
เจ้ าชายคอนสแตนตินจําเป็ นต้ องปล่อยเจ้ าชายแห่งมอสโคว์เป็ นอิสระ
ผ่านไป ปี ท่านนักพรตผู้ไกล่เกลียระหว่างเจ้ าชายก็ออกเดินทางอีกครัง คราว
นีไปเมืองโนฟโกรัดทางใต้ เนืองจากหลังการสวรรคตของเจ้ าชายยอห์น ยอห์นโนวิช
ในปี
เจ้ าชายแห่งซุสดาลคือเจ้ าชายดิมิตรี คอนสแตนติโนวิช ทรงประจบขอ
ตําแหน่งเจ้ าชายใหญ่แห่งแคว้ นนันจากข่านมองโกลมาได้ เจ้ าชายท่านนีรักชือเสียงไม่
รี รอให้ เจ้ าชายอ่อนกว่าอย่างเจ้ าชายดิมิตรี แห่งมอสโคว์มาข่ม (ดิมิตรี ยอห์นโนวิชตอน
นันอายุเพียง ชันษา) จึงทรงตัดสินพระทัยแย่งชิงตําแหน่งจากเจ้ าชายดิมิตรี เมือไม่
เห็นโอกาสจะปกป้องสิทธิของเจ้ าชายน้ อยดิมิตรี โดยอาศัยอํานาจหน้ าทีตนได้ ผู้เป็ น
พระอาจารย์ของกษัตริ ย์น้อยอย่างท่านอัครสังฆราชอเล็กซีในตอนนันจึงจําต้ องอํานวย
พรแต่ ง ตังดิ มิ ต รี คอนสแตนติ โ นวิ ช เป็ น กษั ต ริ ย์ ที วัง วลาดี มี ร์ แต่ ด้ ว ยจํ า ได้ ถึ ง คํ า
พยากรณ์ ข องนัก บุญ เปโตรเกี ยวกับ อนาคตยิงใหญ่ ข องมอสโคว์ แ ละความรั กต่อ
ตระกูลคาลิตา ท่านอเล็กซีจึงไม่ยอมย้ ายบัลลังก์กษัตริ ย์แห่งรุ สทังหมดจากมอสโคว์
ไปวลาดีมีร์ เมือตระหนักถึงอันตรายทีอาจคุกคามเจ้ าเมืองมอสโคว์องค์น้อยทีเพิงเริ ม
เข้ าใจการจงรักภักดีตอ่ อํานาจหนึงเดียวของรัสเซีย ท่านอเล็กซีจึงสนับสนุนให้ เจ้ าชาย
ดิมิตรี น้อยเดินทางไปวังทองข่านมองโกลเพือใช้ บรรณาการและของกํานัลลําค่าจูงใจ
ให้ ข่านเลือกมอบอํานาจความเป็ นกษัตริ ย์ใหญ่ของรัสเซียทังหมดให้ แก่มอสโคว์ การ
เดินทางครังนันประสบความสําเร็ จด้ วยดี และเจ้ าชายแห่งซุสดาลก็ยอมศิโรราบ แต่ไม่
นานหลังจากนัน ข่านมูรัตซึงเพิงแต่งตังเจ้ าชายดิมิตรี แห่งมอสโคว์เป็ นกษัตริ ย์ใหญ่
ของรัสเซียก็สินพระชนม์ ทันทีเจ้ าชายแห่งซุสดาลก็ได้ โอกาสลองท้ าตําแหน่งเข้ ายึด
ครองเมืองวลาดีมีร์ แต่ไม่นานในสัปดาห์ตอ่ มาก็ถกู ขับไล่ออกไปโดยเจ้ าชายดิมิตรีแห่ง
มอสโคว์ เจ้ าชายดิมิตรี แห่งมอสโคว์ผ้ ใู จกว้ างยอมให้ เจ้ าชายแห่งซุสดาลผู้พา่ ยแพ้ ครัง
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นันปกครองเมืองซุสดาลของตนได้ ตอ่ ไป ทําให้ ครองใจเจ้ าชายแห่งซุสดาลได้ ถึงขนาด
ทีภายหลัง เมือโอรสของเจ้ าชายซุสดาล คือเจ้ าชายวาสิลี ดิมีตรี เยวิช ได้ ทรงนําตรา
ลัญจกรแต่งตังเป็ นกษัตริ ย์ใหญ่แห่งรัสเซียมาจากข่านมองโกล ผู้เป็ นพ่อผู้มีปัญญาก็
ตัดสินใจปฏิเสธตําแหน่งทีพึงได้ อย่างเต็มใจ เพือยกให้ แก่เจ้ าชายแห่งมอสโคว์ กาล
ผ่านไป ปี ในปี
เจ้ าชายแห่งซุสดาลยกลูกสาวตนให้ แต่งงานกับเจ้ าชายแห่ง
มอสโคว์ คื อ เจ้ าหญิ ง สูง ศัก ดิ นามว่า เยฟโดคี ย า แต่ นันมา เจ้ าชายซุ ส ดาลก็ เ ป็ น
พันธมิตรทีซือสัตย์ของเจ้ าชายแห่งมอสโคว์ ทว่าเชษฐาของเจ้ าหญิงองค์นนคื
ั อบอริ ส
คอนแตนติโนวิช ไม่อยากยอมรับอํานาจมอสโคว์เหนือตน จึงบุกไปยึดเมืองของพีชาย
อีกคน คือเมืองโนฟโกรัดทางตอนใต้ ตามใจชอบ เจ้ าชายแห่งซุสดาลผู้เป็ นบิดาจึงทรง
เรี ยนเรื องนีถึงเจ้ าชายแห่งมอสโคว์ เพือไม่ให้ เกิดการนองเลือด เจ้ าชายแห่งมอสโคว์
ทรงขอร้ องท่านอเล็กซีให้ ส่งท่านเซอร์ กีไปเมืองโนฟโกรัดตอนใต้ เพือทูลเรี ยกเจ้ าชาย
บอริ สให้ เสด็จไปมอสโคว์ ท่านเซอร์ กีทําตามคําขอ แต่เจ้ าชายบอริ สไม่ทรงเชือฟั งคํา
ของท่าน และไม่เสด็จไปมอสโคว์ เมือท่านเซอร์ กีขอ เขาก็บอกว่า มีแต่พระเจ้ าเท่านัน
ทีตัดสิน และไว้ หน้ าแต่ข่านเท่านัน ซึงเป็ นผู้แต่งตังเขาเป็ นเจ้ าชายทีเมืองโนฟโกรัด
ตอนใต้ จะไม่สวามิภกั ดิใครอืนอีก นันเองทําให้ จําเป็ นต้ องกําราบเจ้ าชายผู้จองหอง
ด้ วยวิธีการเข้ มงวดกว่านี ท่านเซอร์ กีอาศัยตามอํานาจท่านมิโตรโปลิตนั ทีมอบหมาย
ท่านสังปิ ดวัดทุกวัดทีเมืองโนฟโกรัด และงดพิธีทางศาสนาทุกที นันเองทําให้ เจ้ าชาย
บอริ สจําต้ องทรงจํานน นอกจากนี จากมอสโคว์ก็มีกองทัพเชษฐาตนคือเจ้ าชายดิมิตรี
แห่งซุสดาลเข้ ามากดดัน ดังนันเจ้ าชายบอริ สจึงทรงยอมไปพบเชษฐาตนและทรง
ยอมรับผิด ทังหมดนันเกิดขึนในปี
ผู้ขวนขวายอยากเป็ นเจ้ าชายใหญ่ของทังรัสเซียมากทีสุดคือเจ้ าชายแห่งทเวียร์
นามว่ามิคาอิล อเล็กซานโดรวิช เจ้ าชายองค์นีไม่ได้ เสด็จไปหาข่านมองโกลเพียงครัง
สองครัง แต่พยายามหลายครังจะยกทัพมาประชิดเมืองมอสโคว์ ทังยังผลักดันเจ้ าชาย
ดิมิตรี โอลเกิร์ด แห่งลิธวั เนียซึงแต่งงานกับขนิษฐาของเจ้ าชายมิคาอิลให้ ต่อสู้เจ้ าชาย
ดิ มิ ต รี แ ห่งมอสโคว์ สองครั ง ทังสองครั งนันโอลเกิ ร์ ดเดิ นทางมาใกล้ มอสโคว์ และ
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ทําลายเขตชานเมืองมอสโคว์จนเสียหายไปทัว เพือยุติปัญหาคาราคาซังนีของเจ้ าชาย
แห่งทเวียร์ เจ้ าชายดิมิตรี แห่งมอสโคว์จึงจําต้ องออกเดินทางไปหาข่านทีมองโกลอีก
ครัง (ปี
) ซึงทําให้ ท่านได้ การรับรองอีกครังจากข่านทีนันให้ เป็ นเจ้ าชายใหญ่ทวั
รัสเซีย ในการเดินทางครังนี มิโตรโปลิตนั อเล็กซีก็เสด็จเดินทางไปส่งถึงแม่นาโอกา
ํ
คิด
กัน ว่ า การกํ า ราบเจ้ าชายแห่ ง ทเวี ย ร์ ใ ห้ อ ยู่ใ ต้ โ อวาทมอสโคว์ ค งสํ า เร็ จ ไม่ไ ด้ ห าก
ปราศจากการพูดทีเปี ยมความรักของท่านเซอร์ กี
เพือนบ้ านอีกคนทีชอบก่อกวนเจ้ าชายมอสโคว์คือเจ้ าชายโอเล็กแห่งเรี ยซาน
ซึงเป็ นคนเจ้ าเล่ห์ไม่น่าไว้ ใจ หลายครั งหลายหนไม่ทําตามคําสัญญา ถ้ าไม่หันไป
สมคบโอลเกิ ร์ ด ก็ ร บกับ เมื อ งทเวี ยร์ ไม่กับ ข่า นมามัย ก็ ร บกับ ต็อ กตามึช เจ้ า ชาย
ยิงใหญ่จําต้ องส่งทูตผู้แทนไปหาเจ้ าชายโอเล็กหลายครังเพือเสนอสัญญาสงบศึก แต่
โอเล็กไม่อยากฟั งเกียวกับสันติภาพ ดังนันเจ้ าชายดิมิตรี แห่งมอสโคว์จึงจําต้ องเรี ยก
ท่านเซอร์ กีและขอร้ องท่านส่วนตัวให้ ไปโน้ มน้ าวเจ้ าชายดือรันอย่างโอเล็กให้ ยอมสงบ
ศึก ปลายฤดูใบไม้ ผลิ ค.ศ.
ท่านผู้เฒ่าถ่อมตนออกเดินทางด้ วยเท้ าตามปกติของ
ท่านไปเมืองเรี ยซาน โอเล็กได้ ยินมามากเกียวกับพระอธิการแห่งราโดเนชท่านนี เมือ
ห้ าปี ก่อนเขาตัดสินใจไม่ร่วมยกทัพกับข่านมามัยเพียงเพราะเจ้ าชายแห่งมอสโคว์รับ
พระพรจากท่านในการออกรบกับมามัย ด้ วยเหตุนีเขาจึงยินดีทีท่านมาถึงที ทีจะเห็น
ท่านเป็ นแขกของตน และรับพรอย่างนันจากท่านบ้ าง คําพูดให้ กําลังใจสันๆ ของท่าน
เซอร์ กีทําให้ ใจเจ้ าชายโหดร้ ายอย่างเจ้ าชายเรี ยซานอ่อนลง และยอมเปิ ดใจทังหมดแก่
ท่านผู้เฒ่าเรื องแผนการชัวร้ ายต่างๆ นานา และในทีสุด “รับข้ อเสนอสันติภาพทียังยืน
ตลอดกาลและความรั กตราบชัวลูกหลานกับเจ้ าชายดิ มิตรี แห่งมอสโคว์ ” สัญญา
สันติภาพนีในตอนหลังถูกผนวกให้ เข้ มแข็งขึนด้ วยการเชื อมพันธมิตรระหว่างสอง
ตระกูล คือโอรสของโอเล็ก เจ้ าชายฟิ โอดอร์ อภิเษกกับธิดาเจ้ าชายดิมิตรี แห่งมอสโคว์
คือเจ้ าหญิงโซเฟี ย ดิมิตรี เยฟนา
นันเอง ภายใต้ การดูแลทีไม่เคยหยุดนิงและการชี นําดังบิดาของท่านอเล็กซี
ผนวกกับการมีสว่ นร่ วมของท่านเซอร์ กีแห่งราโดเนช ทําให้ อํานาจเจ้ าชายดิมิตรี แห่ง
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มอสโคว์คอ่ ยๆ เพิมขึน ภายใต้ ธงแห่งมอสโคว์เอง แผ่นดินรัสเซียซึงเคยแตกระแหงด้ วย
ความแตกแยกระหว่างเจ้ าชายเมืองต่างๆ ก็ เริ มก่อตัวเป็ นหนึงเดียว ไม่ช้าไม่นาน
เจ้ าชายทีเคยทะเลาะเบาะแว้ งกันก็เคยชินกับแนวคิดความจําเป็ นทีจะต้ องยอมต่อ
อํานาจเจ้ าชายแห่งมอสโคว์ ในหมู่ประชาชนทัวไปก็เริ มมีจิตสํานึกตระหนักถึงความ
จําเป็ นทีจะต้ องรวมตัวกันเป็ นเอกภาพ เพือใช้ พลังสามัคคีหกั อานความเกลียดชังของ
ตาตาร์ ออกไปให้ สิน พระเจ้ าทรงทราบว่าเจ้ าชายผู้ยิงใหญ่แห่งมอสโคว์นีจะบรรลุการ
ใหญ่ได้ อย่างไร หากใช้ แต่พลังความสามารถตัวเอง โดยไม่ได้ รับความช่วยเหลือจาก
พระศาสนจักรโดยผ่านท่านนักบุญต่างๆ ซึงเต็มไปด้ วยพลังแห่งพระจิตเจ้ า ซึงคือท่าน
มิโตรโปลิตนั อเล็กซีและท่านเซอร์ กีพระอธิการแห่งราโดเนชนันเอง
ท่านเซอร์ กีมางานศพและฝั งพระศพเจ้ าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิชแห่งมอสโคว์ผ้ ู
สินพระชนม์ในวันที พฤษภาคม
ในพินยั กรรมทางจิตวิญญาณทีวิเศษของ
เจ้ าชาย เป็ นไปไม่ได้ ทีจะไม่สมั ผัสถึงแรงพลังจากจิตวิญญาณท่านเซอร์ กี “ลูกหลาน
เรา” เจ้ าชายผู้ทรงเกียรติตรัส “จงใช้ ชีวิตร่ วมกันอย่างสันติ จงเชือฟั งมารดาท่านทุก
เรื อง... อะไรทีนางให้ ท่าน ก็จงรับ ลูกหลานเรา จงอย่าออกไปจากความประสงค์ของ
นาง... ลูกคนไหนทีไม่เชือฟั งแม่ตวั เอง คนนันก็ไม่มีพระพรสําเร็ จจากเราในการใด...
นีเองเรากําลังจากไปหาพระเจ้ า เราจึงฝากท่านไว้ กบั พระองค์และแม่ทา่ น ท่านจงเกรง
กลัวแม่เสมอ... จงเกรงกลัวพระเจ้ า จงรักนาย จงทําดีตอ่ ทาสรับใช้ ทา่ นเสมอ และท่าน
ขุนนางผู้ดี ท่านทราบประเพณีและศีลธรรมจรรยาเราดี เราเกิดในสายตาท่าน เติบโต
ต่อหน้ าท่าน ร่วมรบกับท่านต่อต้ านศัตรู เราร่วมปกป้องปิ ตภุ มู ิด้วยกันกับท่าน... เรารัก
ท่านและลูกหลานท่าน แบ่งปั นกับท่านทังเรื องดีเรื องร้ าย... จงจําไว้ เถิดถึงสิงทีท่าน
กล่าวแก่เราตลอดเวลาว่า ‘ในการรับใช้ ท่านและลูกหลาน เราจะยอมสละแม้ ศีรษะ
ตนเอง’ จงสัตย์ซือต่อคําพูดตนเถิด จงรับใช้ ราชินแี ละลูกหลานเราต่อไป จงยินดีกบั เรา
ในเรื องดีๆ ของพวกเขา จงอย่าทอดทิงเขาในความทุกข์ยาก...” นันเองคือคําพูดทิง
ท้ ายก่อนสวรรคตของวีรบุรษแห่งลุม่ นําดอน เจ้ าชายแห่งมอสโคว์ ในคําพินยั กรรมส่ง
ท้ าย ท่านสังลูกหลานทังปวงว่า หลังจากท่านเสียชีวิต ให้ ลกู ชายคนโตขึนครองบัลลังก์
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เป็ นกษัตริ ย์แห่งรัสเซีย แม้ จะมีคนอืนๆทีอายุมากกว่าก็ตามในสายตระกูล ด้ วยเหตุนี
ท่านตังกฎเกณฑ์ใหม่ในการครองราชบัลลังก์ต่อ ซึงไม่ทําให้ เกิดการถกเถียงหรื อข้ อ
โต้ แย้ งต่อไปจากฝั งพีน้ องเจ้ าชาย และนันเองทีการรักษาระเบียบแบบแผนสําคัญนีจึง
ไม่ได้ มีทีมอสโคว์เพียงทีเดียว แต่ทวทั
ั งรัสเซียนับแต่นนต่
ั อไปต้ องยึดมันในอํานาจหนึง
เดียวทีนี อย่างทีพระประสงค์พระเจ้ าเปิ ดเผยไม่ให้ ใครอืน นอกจากพระผู้บรรเทาทุกข์
แห่งรัสเซีย ท่านเซอร์ กี คําทิงท้ ายของท่านทีมีความหมายสําคัญมากสําหรับเราได้ แต่ง
เติมและเสริ มสถานภาพแห่งรัฐอันยิงใหญ่ ซึงวันที พฤษภาคม
ครบรอบ
ปี พอดี... นักวิเคราะห์ท่านหนึงซึงให้ ความสําคัญในวิถีพระผู้เป็ นเจ้ ากล่าวว่า “จะไม่
ยอมรับพระพรอันพิเศษสุดของพระเจ้ าทีมีต่อเอกราชแห่งมอสโคว์และลูกหลานทีสัตย์
ซือต่อนครแห่งนีได้ อย่างไร ชนชาวรัสเซียเข้ าใจข้ อนีดี และจนปั จจุบนั ชาวรัสเซียก็ยงั
เคารพท่านเซอร์ กีประหนึงเป็ นผู้เฝ้าสวดภาวนาทียิงใหญ่และแรงกล้ า เพือพระราชา
แห่งเอกราชของตน พระราชินีออกัสตัส และสายตระกูลแห่งเผ่าพันธุ์พระเจ้ าทีเก่าแก่
ซึ งได้ ชื อแตกต่ า งไปจากคนอื นๆ ว่ า เป็ นเจ้ านครผู้ สื บ ทอดราชบัล ลัง ก์ แ ห่ ง พระ
จักรพรรดิ”

บทที
ผู้เฒ่าผู้เปี ยมความรัก
กางเขนจิตวิญญาณสองรูปแบบ แสงแห่งพระกรุณาคุณ จิตใจหลังชัยชนะเหนือกิเลส
การทักทายตอบของนักบุญ ผู้รับใช้ ถกู ตักเตือนเรื องการกินของหวาน เปลวไฟแห่งพระ
กรุณาคุณจากมือท่านผู้เฒ่า ผู้ร่วมรับใช้ แห่งสวรรค์ การมีสว่ นในไฟสวรรค์
แขกจากสวรรค์ พันธสัญญาวิเศษสุด ลูกศิษย์ทียําเกรงยิง ความยินดีของเหล่านักบุญ
ชาวกรี กขีสงสัย ความเข้ าใจถ่องแท้ ของเขา ผู้ทําให้ โมโหซึงถูกลงโทษ
รูปแบบน่าเลือมใสของนักบุญ บรรพบุรุษทางจิตวิญญาณของเราและเรา
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด อารามแห่งพระจิ ตเจ้า
อิค. มิเนอี
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด สถานศักดิ สิ ทธิ ที บริ สทุ ธิ และทีอาศัยที ไม่
แปดเปื อน
อคาฟี สต์ อิค.

บิ ด าศัก ดิ สิท ธิ ต่างแยกแยะชี วิตโลกฝ่ ายวิ ญญาณเป็ น สองขัน สองสถานะ นันคื อ
กางเขนแห่งคุณธรรมและการเขนแห่งการหยังรู้ สถานะแรกเป็ นความลําบากทรมาน
แสนสาหัส เป็ นทางแคบแห่งกางเขน เป็ นเวลาการบําเพ็ญเพียร เป็ นการลงแรงและ
ต่อสู้กบั ตนเอง กับตัวตนเก่าและเหล่าศัตรู แห่งความรอด นันคือโลกโลกีย์และซาตาน
ส่วนสถานะทีสองเป็ นการสงบใจนิงในพระเจ้ า สันติสุขลําลึกของจิตใจ ซึงเอาชนะ
กิ เลสตัณหาได้ ด้วยพระกรุ ณาคุณแห่งพระคริ สต์ จิ ตใจทีรั บการชํ าระและรู้ แจ้ งใน
ปั ญญา และการสนทนากับพระผู้เป็ นเจ้ าเงียบๆ แม้ เมือเรายังอยู่บนโลกนี หลักคํา
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ประกันความประเสริ ฐแห่งสวรรค์ เส้ นทางแรกสามัญสําหรั บทุกคน ซึงเลียงไม่ได้
สําหรับทุกคนทีรับความรอด ส่วนเส้ นทางทีสองเป็ นส่วนพิเศษสําหรับคนรับคัดเลือก
ด้ วยพระกรุ ณาพระเจ้ า ซึงเหล่าบิดาศักดิสิทธิ ไม่ยอมให้ คนทียังไม่ได้ ชําระจิตใจให้
สะอาดผุดผ่องจากกิเลสฝั นถึง เราคนหยาบโลนด้ วยตัณหาไม่มีวนั เข้ าใจด้ วยปั ญญา
มืดมัว ถึงความลับน่าพิศวงแห่งสถานภาพทีเปี ยมด้ วยพระกรุ ณาพระเจ้ าแห่งจิตใจที
รับการปรับเปลียนใหม่ ชําระใหม่ และฟื นฟูใหม่พร้ อมความงดงามตามธรรมชาติและ
ความสมบูรณ์แบบเหมือนดังแรกเริ มจากพระเจ้ า นีคือโลกทีซ่อนไว้ สําหรับเราคนบาป
โลกซึ งมี ก ฎที ไม่เ ข้ า กับ มาตรฐานทางโลก หรื อ เข้ า กับ มาตรฐานความเข้ า ใจที มี
ขีดจํากัดของเรา เราสังเกตการณ์ ได้ เพียงการปรากฏให้ เห็นภายนอกของสถานภาพ
แห่งสวรรค์ ณ บนโลกนีในเนือหนังเหล่าผู้ถกู เลือกของพระเจ้ าผู้บริ สทุ ธิ เราเล็งเห็นแสง
อ่อนๆ ของความบริ สทุ ธิศักดิสิทธิในตัวท่านเหล่านันอย่างเคารพบูชา ซึงตรงข้ ามกับ
ความปรารถนาเขาเองได้ สง่ ผ่านมาภายนอกในการกระทํา คําพูด และการเคลือนไหว
ไม่ธรรมดา เมือแสงธรรมนันกระทบจิตใจหนาจากกิเลสเรา ด้ วยความอบอุ่นแห่งพระ
กรุณาคุณในพระเจ้ า เขาก็เอาชนะและกําราบสติปัญญาเราด้ วยการส่งแสงไม่ธรรมดา
ของสิงสูงส่งกว่า และนําเราไปหาผู้ถกู คัดสรรแห่งพระกรุณาน่าพิศวงเหล่านี...
ท่านสาธุคณ
ุ เซอร์ กีบิดาเราเดินทางด้ วยเส้ นทางความยากลําบากและแสวงหา
กางเขนเช่นกัน ก่อนท่านจะเป็ นบุรุษน่าพิศวงเปี ยมพระคุณพระเจ้ าอย่างทีเราเห็น
ในช่วงครึ งหลัง โดยเฉพาะช่วงบันปลายชีวิตท่าน เราเห็นท่านแสวงหาสัจธรรมและ
การดินรน ต่อสู้ไม่ร้ ู เหน็ดเหนือย ซึงโลกไม่มีวนั เข้ าใจ แต่สําหรับคนเชือฟั งพระคริ สต์
แล้ ว เป็ นสิงหลีกเลียงไม่ได้ ในทีสุดชัยชนะจะได้ มา กิเลสตัณหาจะผ่านไป การรักหลง
ตัวเองจะถูกทําลาย และมารแห่งการเอาใจตนจะถูกเผาเหลือแต่ซาก โลกีย์จะไม่กล้ า
กลํากรายพร้ อมตัณหาและการล่อลวงใจอีก “รู ปชัวตัวดําปกปิ ดร่ างกายสว่างบริ สทุ ธิ
ของเขาไว้ ” ท่านนักบุญปลาโตนกล่าว “กระท่อมเล็กแคบมีค่สู นทนาในการใคร่ครวญ
ถึงพระเจ้ า และไม้ เท้ าธรรมดาช่วยพยุงร่างกายอ่อนแรงด้ วยการแสวงธรรมความดี แต่
จิตวิญญาณเขาเต็มเปี ยมพระกรุ ณาคุณเอ่อล้ น หัวใจเขาสัมผัสความหอมหวาน ซึง
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เป็ นรสชาติมานาแห่งชีวิตทีไม่มีวนั เสือมสลาย” ในหัวใจถ่อมตนของเหล่าผู้บําเพ็ญ
เพียรมีแสงสว่างอันไม่อาจพรรณนาแห่งพระกรุ ณาคุณพระเจ้ าทีเปล่งประกาย ค่อยๆ
ให้ ความอบอุ่นแก่จิตวิญญาณ เขารับพระพรจากพระเจ้ าล้ นเหลือทุกประการ ทังพร
แห่งการสร้ างสิงอัศจรรย์และพรแห่งการพยากรณ์ พรการปลอบประโลมและพรการสัง
สอนคนอืน การให้ คําแนะนําและปั ญญาแห่งจิ ตวิญญาณ สําหรั บดวงตาธรรมนัน
เหมือนไม่มีสงกี
ิ ดขวางใดๆ ทังสิน ไม่มีระยะทางใกล้ ไกล ไม่มีเวลา เขาเห็นสิงทีเกิดขึน
นานแล้ วเหมือนกําลังอยูต่ รงหน้ า และสิงทีกําลังจะเกิดขึนเหมือนทีเกิดตอนนี... เราพูด
ก่อนหน้ านีว่า ท่านผู้เฒ่าเซอร์ กีผ้ หู ยังรู้ ทํานายความฝั นทีไม่เป็ นจริ งของท่านมิทยายผู้
หยิงยโส นีเองคือเหตุการณ์อืนๆ ทีเกิดจากพระพรแห่งการพยากรณ์ของท่านเซอร์ กีซงึ
บันทึกโดยลูกศิษย์ทา่ น
ปี
พระสังฆราชสเตฟานแห่งเมืองเพิร์มเดินทางมากรุ งมอสโคว์ เส้ นทาง
จะไปถึงมอสโคว์ของท่านผ่านสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กีพอดี ประมาณ เวียร์ สตาจาก
ถนนสายหลัก และท่านสเตฟานอยากพบพระอธิ การ แต่สถานการณ์ บงั คับให้ ท่าน
จํ า ต้ อ งรี บ เข้ ามอสโคว์ ท่า นจึ ง เปลียนแผนจะแวะหาท่านเซอร์ กีต อนขากลับ เมือ
เดินทางเข้ าใกล้ สาํ นักสงฆ์ทา่ นนักบุญ พระสังฆราชก็กล่าว “ช่างทรงคุณค่าแท้ จริ ง...”
และจากทีไกลก็โค้ งกราบไปยังทิศทางทีสํานักสงฆ์ทา่ นเซอร์ กีตงอยู
ั ่ กล่าวว่า “สันติสขุ
จงมีแด่ทา่ น พีน้ องทางจิตวิญญาณของเรา”
เป็ นเรื องจริ งทีกล่าวว่า “ใจส่งถึงใจ” บางครังเรื องแบบนีก็เกิดขึนกับเราคนบาป
แล้ วหัวใจเหล่านักบุญทียิงสะอาดบริ สุทธิ จะมิยิงผูกพันกันด้ วยพันธะแห่งความรัก
มากกว่าหรื อ ด้ วยเหตุนีจึงตอบรับความรักทีส่งมาให้ รวดเร็ วกว่าอีก ท่านนักบุญนัง
รับประทานอาหารร่วมกับเหล่าพีน้ องในวัด ณ ตอนนัน แต่จ่ๆู ท่านก็ลกุ จากโต๊ ะอาหาร
และสวดภาวนาพึมพําสันๆ จากนันก็คํานับไปทางทิศตะวันตกพร้ อมกล่าวภาวนาสันๆ
ว่า “จงชืนชมยินดีเถิด ท่านผู้ดแู ลฝูงแกะแห่งพระคริ สต์ ขอสันติสขุ จงมีแด่ทา่ น”
เหล่าพีน้ องต่างตกตะลึงการกระทําทีไม่ปกติของพระอธิ การ ส่วนผู้อาวุโสมี
ประสบการณ์เข้ าใจว่าท่านเข้ าวิวรณ์บางอย่างอยู่ เมือรับประทานอาหารเสร็ จจึงถาม
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พระอธิการถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึน ท่านนักบุญก็มิได้ คิดปิ ดบังวิวรณ์ทีได้ รับแต่อย่างใด
“ตอนนันเอง” ท่านกล่าว “พระสังฆราชสเตฟานกําลังเดินทางเข้ ามอสโคว์ และหยุดอยู่
ตรงข้ ามสํานักสงฆ์เรา ท่านนมัสการพระตรี เอกภาพและอํานวยพรแก่เราผู้ตําต้ อย”
ท่านนักบุญระบุได้ แม้ แต่ทีเกิดเหตุ พีน้ องหลายคนในเวลานันก็เร่ งรี บไปยังที
ตรงนันทันที และเจอคนหลายคนทีพบพระสังฆราชสเตฟานเมือครู่นี พีน้ องถามว่าเมือ
ครู่ เกิดเหตุอะไร เมือได้ ยินสิงทีเล่าให้ ฟัง ก็กล่าวสรรเสริ ญพระเจ้ าผู้ยกย่องเชิดชูพระ
อธิการอาวุโสด้ วยฤทธิเดชแห่งการหยังรู้เรื องอนาคต
อนุสาวรี ย์แห่งการทักทายกันแบบไม่ธรรมดาของผู้ศกั ดิสิทธิ ทังสองนีเป็ นวัด
น้ อยศิลาในระยะทางประมาณ เวียร์ สตาใกล้ ทางหลวงสายมอสโคว์ โดยมีกางเขน
ไม้ ใหญ่ตรงตําแหน่งทีท่านสเตฟานแห่งเพิร์มหยุดอยู่ ส่วนสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กีจน
ปั จจุบนั ก็ยงั เห็นประเพณีเพือรํ าลึกถึงการทักทายโดยไม่เห็นกันของนักบุญทังสอง คือ
ในระหว่างรับประทานอาหาร ก่อนรับประทานอาหารจานสุดท้ ายจะมีการตีระฆัง พี
น้ องจะยืนขึนและมีนกั บวชประกาศว่า “คําภาวนาของท่านนักบุญสเตฟานและท่าน
นักบุญเซอร์ กี พระเยซูคริ สต์เจ้ าข้ า โปรดเมตตาเราด้ วยเทอญ” หลังจากนันทุกคนจึง
นังลงเพือรับประทานอาหารจนเสร็ จ
นีเป็ นอีกเรื องของการรู้ เห็นในจิตสาธุคณ
ุ เซอร์ กี เจ้ าชายวลาดีมีร์ อันเดรเยวิช
แห่งเซอร์ ปคู อฟ โอรสเจ้ าชายอันเดรแห่งราโดเนช ซึงสํานักสงฆ์เซอร์ กีตงอยู
ั ่ มักเสด็จ
มาเยียมท่านนักบุญเสมอ บางครังจะส่งข้ าวของเครื องใช้ มาให้ ทา่ นเป็ นของขวัญ ครัง
หนึงเจ้ าชายส่งผู้รับใช้ พร้ อมสัมภาระอาหารเพือให้ กําลังใจเหล่าพีน้ อง ผู้รับใช้ เห็นแก่
ของราคาแพงก็เกิดหลงละโมบแอบหยิบกินของบางอย่างทีส่งมาให้ ท่านเซอร์ กี เมือ
เขาเดินทางมาเจอพระอธิการ ท่านก็กล่าวว่าไม่รับของใดๆ จากเจ้ าชายเป็ นของขวัญ
ผู้รับใช้ อ้อนวอนให้ ท่านรับให้ ได้ ด้ วยเกรงเจ้ าชายกริ ว ในทีสุดท่านตอบว่า “ทําไมเจ้ า
น้ องเรา จึงเชือฟั งศัตรู เล่า ทําไมถึงลักของทีไม่ได้ อนุญาตให้ รับประทาน” ผู้รับใช้ ทีถูก
ตักเตือนจึงล้ มลงแทบเท้ าและร้ องไห้ วิงวอนให้ ทา่ นอภัย เมือรู้ความผิดตนแล้ ว เมือนัน
ท่านจึงยินดีรับของกํานัลจากเจ้ าชายและให้ อภัยผู้รับใช้ ปล่อยเขากลับเข้ าเมืองอย่าง

188

บทที 17

สันติ โดยกําชับให้ ฝากความขอบคุณซาบซึงสําหรับความรักและสิงทีเป็ นพระพรของ
ท่านจากทุกคนทีวัดพระตรี เอกภาพแด่เจ้ าชายผู้ใจดี
แต่พระกรุ ณาคุณพระเจ้ าทีสถิตในหัวใจพระอธิการแห่งราโดเนช ไม่เพียงให้
ท่านมองเห็นการณ์ลว่ งหน้ าเพียงอย่างเดียวเท่านัน สําหรับคนทีดวงตาแห่งจิตบริ สทุ ธิ
กว่าผู้อืน เขาจะเดินตามรอยท่านผู้เฒ่าผู้บริ สทุ ธิในการบําเพ็ญเพียร ลูกศิษย์เคร่งครัด
ของท่ า นเห็ น สถานะสู ง ส่ ง แห่ ง พระคุ ณ พระคริ ส ต์ ไ ด้ แม้ แต่ ส ัม ผั ส ทางร่ า งกาย
โดยเฉพาะในวิ น าที ศัก ดิ สิท ธิ เมื อดวงจิ ต บริ สุท ธิ ท่า นสาธุ คุณ เหมือ นตัด ขาดโลก
ภายนอกแล้ ว ดวงจิตท่านจะเหมือนคุกรุ่ นด้ วยความรักต่อพระเจ้ า และล่องลอยไปหา
พระองค์ด้วยทังสุดจิตดวงวิญญาณทีท่านเป็ น นันเองเป็ นวินาทีแสนศักดิสิทธิแห่งการ
ทําพิธีกรรมศักดิสิทธิแด่พระเจ้ าโดยท่านนักบุญ
ดังนัน เมือท่านอีซาคีศิษย์ทา่ นผู้รักการสงบสันโดษ ขอให้ ทา่ นอํานวยพรในการ
กระทํากิจละเว้ นการพูด ท่านกล่าวแก่เขาว่า “ลูกรัก ถ้ าเจ้ าประสงค์จะฝึ กการนิงเงียบ
ไม่พดู เช่นนันวันพรุ่งนีเมือเราเริ มพิธีกรรม จงยืนแถวประตูทิศเหนือ ตอนนันเราจะอวย
พรเจ้ าทีนัน” ท่านผู้เฒ่าหวังให้ พรลูกศิษย์เฉพาะเมือหลังเสร็ จพิธีกรรม และหลังรับศีล
มหาสนิทแล้ วเท่านัน คือเมือท่านรู้ สกึ ถึงการเคลือนไหวทีพิเศษของพระกรุณาคุณจาก
พระเจ้ า ท่านตังใจทําเช่นนัน เพราะการทํากิจเงียบเฉยไม่พดู เป็ นสิงสูงส่งและใช้ ความ
พยายามอดทนฝึ กฝนมากเมือต้ องทนแรงต้ านทานจากศัตรู นันจึงจํ าเป็ นต้ องล้ อม
กรอบลูกศิษย์ทา่ นให้ หา่ งจากกิเลสตัณหาด้ วยการสวดภาวนาทีพิเศษกว่าปกติ
วันรุ่ งขึนตามคําพูดพระอธิ การ ท่านอีซาคีมาพบพระอธิ การตามสถานทีนัด
ท่า นเซอร์ กีทําเครื องหมายกางเขนบนตัวเขา กล่า วว่า “พระเจ้ าจะทรงตามความ
ปรารถนาเจ้ า!” วินาทีนนเอง
ั อีซาคีเห็นเหมือนมีแสงประหลาดออกจากมือท่านนักบุญ
โอบล้ อมท่านอีซาคี
จากวินาทีนนั ท่านอีซาคีรับการคุ้มกันด้ วยคําภาวนาของพระอธิการ ศิษย์คนนี
ก็ลาไปทํากิจตนทีตังใจไว้ ถ้ าเมือใดก็ตามทีผู้เงียบเฉยนีอยากสะกดออกเสียงอะไรสัก
อย่าง เมือนันคําภาวนาท่านเซอร์ กีจะผุดขึนมาทันที ดังนันเอง ท่านอีซาคีจึงอาศัยอยู่
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ในการนิงเงียบไม่พดู ตลอดชัวชีวิตตน ตามคําพระคัมภีร์วา่ “ข้ าพระองค์เป็ นเหมือนคน
ไม่ได้ ยินอะไร ผู้ไม่อาจปริ ปากโต้ ตอบ” (สดุดี : ) ในคราวอืน ตอนท่านเซอร์ กีกําลัง
ประกอบพิธีกรรมในโบสถ์พร้ อมท่านสเตฟานพีชายและหลานคือท่านฟิ โอดอร์ ซึงตอน
นันบวชเป็ นสงฆ์แล้ ว พระอีซาคีผ้ นู ิงเงียบยืนอยู่ในโบสถ์ด้วยในตอนนัน ทันใดเขาเห็น
ทีพระแท่นมีบุคคลทีสียืนอยู่ เป็ นบุรุษร่ างประหลาดยืนด้ วยกันกับสามท่านนัน และ
เปล่งแสงวิเศษสว่างไสวเป็ นประกายทีแท่นบูชา... ชายวิเศษทีปรากฏตัวน่าประหลาด
ผู้นนเดิ
ั นเข้ าไปทางประตูเล็กพร้ อมพระวรสารพระคริ สต์ตามหลังท่านเซอร์ กี ใบหน้ า
สว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์จนท่านอีซาคีไม่อาจมองใบหน้ าเขา... การอัศจรรย์นเปิ
ี ด
ปากเขา ท่านอีซาคีไปหาท่านผู้เฒ่ามาคารี ทียืนใกล้ ท่านพร้ อมถามว่า “การอัศจรรย์
นันหมายความว่าอย่างไร ใครกันคือบุรุษวิเศษนี”
ท่านมาคารี เองก็ประหลาดใจยิงกับอัศจรรย์ทีเกิดขึนและกล่าวว่า “เราเองก็ไม่
รู้ ลูกเอ๋ย แต่เรารู้ สึกไปทัวถึงความเกรงกลัวพระเจ้ า... ดูเหมือนจะมีสงฆ์ ท่านหนึง
เดินทางมาพร้ อมเจ้ าชายวลาดีมีร์มิใช่หรื อ”
ในขณะนัน เจ้ าชายวลาดีมีร์ อันเดรเยวิช ประทับอยู่ทีสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กี ที
โบสถ์ มี ขุน นางท่านหนึงของเจ้ าชายยืน อยู่ นัก บวชจึง เดิน ไปถามขุน นางว่ามีพระ
เดินทางมาด้ วยกับท่านหรื อไม่ ขุนนางตอบว่าไม่มี เมือนันนักบวชทังสองก็เข้ าใจได้ วา่
มีทตู สวรรค์พระเจ้ าลงมาร่ วมพิธีกรรมกับท่านเซอร์ กี เพราะ “ทูตสวรรค์รักผู้ทีบริ สทุ ธิ
เหมือนพวกเขานันเอง”
เมือพิธีกรรมเสร็ จสิน ชายวิเศษทียืนตรงนันก็หายไป ไม่เห็นอีกต่อไป ศิษย์ทงั
สองซึงมีโอกาสเห็นอัศจรรย์ใช้ โอกาสตอนท่านเซอร์ กีว่างแล้ วเดินไปถามท่านเงียบๆ
ถึงสงฆ์ลกึ ลับทีจู่ๆ ปรากฏตัวมาทําพิธีกรรมร่ วมกับเรา ท่านผู้ถ่อมตนยิงในตอนแรกก็
ไม่อยากอธิ บายนัก บอกเพียงว่า “อะไรวิเศษทีเจ้ าเห็นหรื อ ลูกรักเรา” ท่านถาม “มี
ท่านสเตฟานพีเรากับลูกท่าน แล้ วแค่เราผู้ตําต้ อยยิงเท่านัน ไม่มีใครอืนแล้ ว” แต่ศิษย์
ท่านไม่ลดละจะถามท่านต่อไปว่า “เห็นแก่พระเจ้ าเถิด โปรดอย่าปิ ดบังเราเลย คุณพ่อ
เราเห็นพระคนทีสีด้ วยตาเราเอง น่าจะเป็ นทูตสวรรค์เป็ นแน่ทีร่ วมทําพิธีกบั ท่าน” เมือ
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นันท่านก็กล่าวแก่เขาว่า “ลูกรักเอ๋ย! ถ้ าพระเจ้ าเปิ ดตาให้ เจ้ าเห็นความลับนีแล้ ว มีหรื อ
ทีเราจะปิ ดบังอะไรจากเจ้ าได้ อีก ผู้ทเจ้
ี าเห็นเป็ นทูตสวรรค์จริ งๆ และไม่ได้ มาแค่คราวนี
เท่านัน แต่ท่านมาทุกครังเวลาทีเราทําพิธี ท่านมักมาหาเรา ผู้ตําต้ อย แต่เจ้ าจงรักษา
เรื องนีเป็ นความลับในเวลาทีเรายังมีชีวิตอยู”่
มีพยานแท้ จริ งอีกคนหนึงถึงการมองเห็นด้ วยพระกรุ ณาคุณพระเจ้ า นันคือ
ท่านสิโมน เอคเคลซิอาร์ คผู้ประเสริ ฐ บุรุษทีรับการทดสอบคุณธรรมซึงท่านเซอร์ กียก
ย่อง ครังหนึงเมือพระอธิ การทําพิธีกรรมศักดิสิทธิ ในวัดเสร็ จแล้ ว ท่านเห็นมีไฟจาก
สวรรค์ลงมายังโปรสโฟราในวินาทีทีกําลังเจิมก่อนการรับ ไฟดวงนันวิงไปตามบัลลังก์
พระเจ้ า ส่องแสงสว่างทัวแท่นบูชา เปล่งปลังรอบอาหารเครื องถวายพระเจ้ า ห่อล้ อม
ท่านเซอร์ กีทัวตัว เมือท่านสาธุคุณเริ มพิธีศีลมหาสนิทศักดิสิทธิ ไฟสวรรรค์ก็ดบั ลง
“เหมือนเป็ นห่อผ้ าบางๆ แสนวิเศษ” และหลบเข้ าไปในจอกไวน์ รับศีลมหาสนิท ดัง
นันเอง ท่านผู้รับใช้ พระเจ้ าก็เข้ าศีลมหาสนิทด้ วยไฟ “ซึงไม่ลวกไหม้ เหมือนแต่ก่อนที
พุม่ ไม้ ลกุ เป็ นไฟไม่ลวกไหม้ ”
พระสิโมนเกรงกลัวสิงทีเห็น ยืนนิงสันสะท้ านไม่อาจพูดอะไร เป็ นทีสังเกตแก่
ท่านว่าการอัศจรรย์ปรากฏแก่ศิษย์ เมือทําพิธีศีลมหาสนิทแล้ ว ท่านก็เดินถอยจากพระ
บัลลังก์พระเจ้ าทีแท่นบูชาและถามพระสิโมนว่า “ใจเจ้ ากลัวเรื องอันใด ลูกเรา”
“เราเห็นพระคุณพระเจ้ าซึงสถิตกระทําการในตัวท่านขอรับ” ท่านสิโมนตอบ
“ดูก่อนเถิด อย่าพูดเรื องนีแก่ใครถึงสิงทีเจ้ าเห็น จนกว่าพระเจ้ าจะเรี ยกเราให้
ไปจากทีนี” นักบุญผู้ถ่อมตนสังท่านสิโมน
ผู้เขียนชีวประวัติทา่ นนักบุญสังเกตว่า เป็ นเรื องยาวเหยียดมากมายทีจะเล่าให้
ฟั งถึงงานอัศจรรย์ต่างๆ นานาทีท่านสาธุคณ
ุ ทํา ซึงเป็ นสิงสําแดงพระกรุ ณาคุณพระ
เจ้ าทีสถิตในตัวท่านตามแต่ทจํี าเป็ นต้ องใช้ เพือปลอบประโลมหรื อสอนสัง แตกต่างกัน
ไป แต่สิงหนึงทีไม่อาจนิงเงียบเกียวกับการอัศจรรย์วิเศษแบบนี ซึงไม่เพียงเติมเต็ม
ท่านเซอร์ กีด้วยขวัญกําลังใจเท่านัน แต่ยงั เติมเต็มผู้รายรอบท่านทีอารามสงฆ์ชนสู
ั ง
ด้ วยความยินดีในหัวใจ ความหวัง และความซาบซึงพระคุณพระเจ้ า “จอมราชันย์แห่ง
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สวรรค์ซึงมาพร้ อมผู้ใกล้ ชิดราชาแห่งราชาทังปวง เสด็จลงมาในทีเปล่าเปลียวสันโดษ
ของท่านนักบุญ เพือสร้ างพระพรแห่งสวรรรค์ในวัดกันดารของท่าน ซึงภายหลัง กําลัง
แห่งมารของโลกนีตามแต่ทีเราพึงเห็น พยายามแข็งขันทีจะทํามุ่งลาย” นันเองทีท่าน
เอพิฟานีให้ มมุ มองเกียวกับการปรากฏของแขกมาเยือนผู้อศั จรรย์นี
ครั งหนึงตอนกลางดึก ท่านนักบุญทําวัตรตามปกติในเรื อนพักท่าน และต่อ
หน้ ารู ปไอคอนของพระมารดาเจ้ าท่านร้ องเพลงอคาฟี สต์ ซึงทําเป็ นกิ จวัตรทุกวัน
บ่อยครังท่านมองไปทีภาพไอคอนศักดิสิทธิและตังใจภาวนาต่อพระมารดาพระเจ้ าเพือ
สํานักสงฆ์ท่าน “ข้ าแต่พระมารดาแห่งพระคริ สต์ของข้ า” ท่านสวดภาวนา “ผู้วิงวอน
และปกป้อง ทรงช่วยอย่างเข้ มแข็งแก่มวลมนุษยชาติ ขอพระนางทรงวิงวอนต่อพระ
บุตรพระนางและพระเจ้ าของเราผู้ต้อยตํา เพือพระองค์จกั ทรงเมตตาสถานศักดิสิทธิ
เรานี ซึงถวายแด่พระนางเพือเทิดทูนและเป็ นเกียรติแด่พระนามศักด์สิทธิของพระนาง
เป็ นนิจนิรันดร์ ข้ าแต่พระนางผู้ทรงเป็ นพระมารดาแห่งพระเยซูคริ สต์ พระบุตรผู้ทรง
อ่อนหวานยิงของเรา เราผู้รับใช้ พระนาง เพรี ยกหาเพือขอรับความช่วยเหลือ เพราะ
พระนางทรงมีพลังกล้ าหาญยิงใหญ่ในตัวพระบุตรพระองค์และพระผู้เป็ นเจ้ า โปรด
ทรงเป็ นผู้ช่วยเราให้ รอดและเป็ นทีพักพิงแก่เราด้ วยเทอญ”
ท่านนักบุญสวดภาวนาดังนี จิตใจท่านลุกโชนด้ วยเพลิงแห่งพระกรุณาคุณพระ
เจ้ า ปั ญญาทีเต็มไปด้ วยความถ่อมใจล้ วนหยังลึกในการสวดภาวนา และท่านเหมือน
บุตรพระเจ้ าทีสนทนากับพระมารดาพระเจ้ าของผู้รักพระเยซูคริ สต์องค์พระบุตรด้ วย
สุดจิตสุดใจ ด้ วยหัวใจบริ สทุ ธิ
เมือสวดภาวนาเสร็ จท่านก็นงพั
ั กผ่อน แต่จ่ๆู ดวงจิตท่านกลับรู้ สกึ การเข้ าใกล้
ของการสถิตแห่งสวรรค์ ท่านจึงบอกลูกศิษย์ในเรื อนพักข้ างๆ คือท่านมิเฮย์วา่ “ตืนเถิด
ลูกรัก เราจะรับการเสด็จเยือนด้ วยพระเจ้ าอันแสนวิเศษในตอนนี” ยังไม่ทนั ทีท่านจะ
พูดจบ ก็ได้ ยินเสียงดังขึนมาว่า “บัดนี พระมารดาผู้แสนประเสริ ฐกําลังเสด็จมา!”
ท่ า นผู้เ ฒ่ า เซอร์ กี รี บ ลุก ขึ นออกไปยัง ชานเรื อ น ตรงนันเกิ ด แสงจ้ า ยิ งกว่า
แสงอาทิตย์ขึน ท่านเห็นพระมารดาเจ้ าผู้ประเสริ ฐยิง นํามาโดยท่านอัครสาวกเปโตร
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อัครสาวกคนแรกแห่งพระคริ สต์ และสาธุคุณยอห์ น ผู้ประกาศพระวาจาและเป็ นผู้
บริ สทุ ธิ... ท่านนักบุญไม่อาจทานแสงแสนวิเศษแห่งการอัศจรรย์นและพระสิ
ี
ริแห่งพระ
มารดาเจ้ าทีไม่อาจพรรณนา ท่านคํานับลงแทบพืน แต่พระมารดาพระเจ้ าทรงแตะ
ท่านด้ วยพระหัตถ์และประทานกําลังใจท่านด้ วยพระวาจาแห่งพระคุณพระเจ้ า “อย่า
กลัวเลย ผู้ถกู เลือกของพระเจ้ า” พระนางกล่าว “เรามาเพือเยียมเจ้ า เนืองจากได้ ยิน
เสียงภาวนาเจ้ าถึงลูกศิษย์ อย่าเป็ นทุกข์ต่อไปเลยเกียวกับสํานักสงฆ์นี แต่นีไปทีนีจะ
อุดมสมบูรณ์ในทุกสิง ไม่ใช่เฉพาะในขณะทีเจ้ ายังมีชีวิตอยู่ ยังรวมถึงเมือเจ้ าจากไป
หาพระเจ้ า เราจะไม่ถอยหนีไปจากทีนี จะปกปั กรักษาทีนีไว้ เสมอ...” พระนางตรัสและ
จากนันก็หายไป
ท่านนักบุญสันเทิมด้ วยความยําเกรงและยินดียิง ท่านคงอยูใ่ นสภาพตกตะลึง
นานหลายนาที เมือได้ สติอีกครัง ก็เห็นมิเฮย์ลกู ศิษย์ทา่ นนอนกับพืนแน่นิงเหมือนตาย
ท่านเห็นพระมารดาพระเจ้ าแห่งสวรรค์ และได้ ยินเสียงพระองค์ แต่ลูกศิษย์ท่านซึง
ตะลึงด้ วยความตกใจกลัวไม่อยู่ในสภาวะทีจะมองเห็นได้ ทงหมด
ั
หรื อเห็นเพียงแสง
แห่งสวรรรค์เท่านัน...
“ตืนเถิด ลูกรักเรา” ท่านเซอร์ กีกล่าวสันๆ ท่านมิเฮย์ได้ สติ ลุกขึน และทันใดนัน
ก็ทรุ ดลงกับพืนแทบเท้ าท่านเซอร์ กี “โปรดบอกเถิด เห็นแก่พระเจ้ า” พระมิเฮย์กล่าว
“ว่าการอัศจรรย์ทีมาปรากฏนันคืออะไร ดวงจิตข้ าแทบแยกร่างออกไปจากกาย”
ท่านเซอร์ กีเองก็ยงั พูดอะไรไม่ได้ จากความตืนเต้ นในหัวใจ แต่ใบหน้ าท่านอิม
เอิบด้ วยความยินดีแห่งสวรรค์ “รอหน่อย ลูกรัก” ท่านกล่าวแก่ทา่ นมิเฮย์ “ดวงจิตเราก็
ยังสันสะท้ านด้ วยวิวรณ์น”ี
เมื อท่ า นกลับ เข้ า สภาวะอารมณ์ ป กติ แ ล้ ว ก็ ใ ห้ ท่ า นมิ เ ฮย์ ไ ปตามพระผู้มี
คุณธรรมสูงส่งอีก คนในหมูพ่ ีน้ อง คืออีซาคีผ้ นู ิงเงียบและท่านสิโมน เอคเคลซิอารค์
ทังสองท่านก็เร่ งรี บมาตามคําเรี ยกของพระอธิการ ซึงท่านเล่าให้ ฟังถึงสิงทีเกิดขึนที
เรื อนท่าน ทังหมดพากันไปทําพิธีสวดมนต์แด่พระมารดาเจ้ า ส่วนท่านนักบุญ ตลอด
คืนก็นงใคร่
ั ครวญในสติปัญญาตนถึงวิวรณ์ทีเกิดขึน ซึงเป็ นเหมือนมงกุฎงามทีสุดแห่ง
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การบําเพ็ญเพียรของท่านตังแต่ยงั อยูท่ ีนี บนโลกนี “ไม่ใช่ด้วยการเดาสันนิษฐาน ไม่ใช่
การฝั นเห็นอะไรสักอย่าง แต่ท่านเห็นพระมารดาพระเจ้ าจริ งๆ มาปรากฏพระองค์
ตรงหน้ า เหมื อ นที ครั งหนึ งท่ า นอฟานาซี แ ห่ ง อาโฟนเคยเห็ น เช่ น กัน ” นัก เขี ย น
ประวัติศาสตร์ ทา่ นหนึงตังข้ อสังเกต
ตามตํานานโบราณซึงบันทึกโดยพงศาวดารท่านนิคอน การมาปรากฏครังนี
ของพระมารดาพระเจ้ าตรงกับช่วงถืออดของเทศกาลคริ สตสมภพพอดี ในคืนตังแต่วนั
ศุกร์ ถึงวันเสาร์ และตามทีคิดกันคือเกิดขึนในปี
ตามคําสันนิษฐานอีกอย่างว่ากัน
ว่า เหตุก ารณ์ นีเกิ ดขึนในช่วงถื ออดอาหารของเทศกาลคริ ส ตสมภพปี
โดย
อธิบายว่า ด้ วยสถานการณ์ลําบากในฤดูร้อนปี ถดั มา คือปี
(การรุ กรานของข่าน
มามัย) ท่านเซอร์ กีผ้ พู ิทกั ษ์ รัสเซียจําเป็ นยิงในการสร้ างความเชือมัน และยังคิดไปถึง
ว่า ท่านส่งโปรสโฟราศักดิสิทธิรูปพระมารดาพระเจ้ าไปทีทุง่ คูลโิ ควา
เพือระลึกถึงซาบซึงในการปรากฏของพระมารดาเจ้ าทีสํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กี
จึงกําหนดให้ ทกุ วันศุกร์ ตงแต่
ั ตอนเย็น จะทําพิธีสวดข้ ามคืนพร้ อมร้ องเพลงอคาฟี สต์
แด่พระมารดาเจ้ า ตรงประตูทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของวิหารแห่งพระตรี เอกภาพ ตรง
จุดทีตามตํานานเป็ นเรื อนพักเดิมท่านเซอร์ กีทเคยตั
ี งอยู่ ซึงตอนนีตังภาพไอคอน เขียน
เหตุการณ์การมาเยือนวัดของพระมารดาเจ้ าในครังนัน ทุกวันศุกร์ หลังพิธีใหญ่ตอนเช้ า
ทีโบสถ์ ท่านนิคอน ตรงประตูด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ก็จะร้ องเพลงสวดในนามพระ
มารดาเจ้ าเช่นกัน โดยในทีนี จะร้ องเพลงแคนอนแบบพิเศษเหมือนในเทศกาลปั สกา
เพือระลึกถึงเหตุการณ์นี (โดยร้ องสลับกับแคนอนอืนๆ อีก - แคนอน)
เมื อเล่ า ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ลึ ก ลับ นี ท่ า นเอพิ ฟ านี ผ้ ู ประเสริ ฐ ก็ เ อามาพ่ ว งกั บ
เหตุการณ์ปาฏิหาริ ย์อีกสองเรื อง ซึงแสดงให้ เห็นว่าฤทธิเดชกําลังมหาศาลของพระผู้
เป็ นเจ้ าเช่นกันทีเคยสําแดงผ่านท่านเซอร์ กีในการปลอบประโลมผู้ทกุ ข์ยาก หรื อการ
รักษาคนป่ วย เป็ นกําลังของพระเจ้ านันเองทีเมือจําเป็ นก็ทําให้ ผ้ ไู ม่เชือได้ เข้ าใจรู้ แจ้ ง
ลงโทษผู้ไม่ยอมทําตามคําแห่งพระกรุณาคุณพระเจ้ า ซึงออกจากปากท่านเซอร์ กีผ้ เู ชิด
ชูพระเจ้ า นีเป็ นเหตุการณ์ตวั อย่าง
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ครั งหนึงพระสังฆราชท่านหนึงเดินทางจากคอนสแตนติโนเปิ ลมามอสโคว์
เป็ นไปได้ วา่ มาเพือเรี ยไรเงินบริ จาค ซึงเกิดขึนบ่อยครังในสมัยนัน ท่านประสงค์จะพบ
ท่านเซอร์ กีทีสํานักสงฆ์ในถินกันดารของท่าน ต้ องเข้ าใจว่า สิงเดียวทีดึงดูดให้ อยาก
มาหาคือเพราะอยากรู้อยากเห็นเท่านัน เพราะหัวใจตนยังไม่เชือสิงทีผู้คนพูดต่อๆ กัน
มาเกียวกับวิถีการบําเพ็ญเพียรและอัศจรรย์ต่างๆ ของท่าน ซึงเกิดขึนซําแล้ วซําอีก
เป็ นไปได้ วา่ ยังรู้สกึ ว่าชาวกรี กอยูเ่ หนือชาวรัสเซีย ความรักหลงตัวเองของพระสังฆราช
ท่านนีหน้ ามืดตามัว ไม่อยากเชือเรื องเล่าต่างๆ เกียวกับวีรกรรมท่านเซอร์ กีซึงทําให้
นักพรตผู้นได้
ี การยอมรับในหมูผ่ ้ บู ําเพ็ญเพียรยิงใหญ่ในโบราณกาลของพระศาสนจักร
สากลโลกแห่งกรี ซ อย่างน้ อยตามทีพระสังฆราชท่านนีคิด ตามคําท่านเอพิฟานีว่า
“เป็ นไปได้ หรื อว่า ในดินแดนห่างไกลและเพิงรับแสงสว่างแห่งความเชือในพระคริ สต์
ใหม่อ ย่า งรั ส เซี ย จะมี แ สงเที ย นสว่า งไสว ที บิ ด าผู้ศัก ดิ สิท ธิ ในอดี ต ของเรายัง อด
ประหลาดใจไม่ได้ ” พระกรี กท่านนี จากทีไม่ทราบหรื อไม่อยากทราบเกี ยวกับงาน
บําเพ็ญเพียรของเหล่าพระบิดาผู้ศกั ดิสิทธิแห่งดินแดนเคียฟ-ปี เชียรสก์ ไม่วา่ จะอะไรก็
ตาม ความสงสัยไม่เชือของพระสังฆราชผู้นยัี งไม่มากจนปฏิเสธพลังพระเจ้ าทีจะสยบ
ใจเขา เหตุการณ์ทีเกิดขึนภายหลังแสดงให้ เห็นว่าความหลงผิดทางปั ญญาในตัวเขา
ยังไม่ถึงกับปิ ดบังแสงสว่างเสียทีเดียวแก่หวั ใจทียังเข้ าถึงการถ่อมใจน้ อมตน
พระสังฆราชท่านนันเดินเข้ ามาใกล้ สาํ นักสงฆ์ทา่ นนักบุญ ตอนนันเองจู่ๆ เขาก็
กลัวบอกไม่ถกู เมือก้ าวเข้ าไปในเขตสํานักสงฆ์และเหลือบเห็นท่านนักบุญเป็ นครังแรก
ทันใดนัน เขากลับมองไม่เห็นชัวขณะ จนเมือท่านเซอร์ กีพบเขา จําต้ องจูงมือพาเขาไป
ทีเรื อนท่าน การลงโทษแบบนี หรื อจะเรี ยกให้ ดีกว่านีว่าสัมผัสแห่งพลังทีประทาน
ปั ญญาพระเจ้ า กระทําการในตัวพระสังฆราชนี จนเขายอมประกาศสารภาพความไม่
เชือในตัวท่านนักบุญออกมาทังนําตา เมือสํานึกผิดแล้ ว ก็ขอให้ ท่านนักบุญรักษาเขา
ให้ หาย ท่านนักบุญผู้ถ่อมตนก็สวดภาวนาแล้ วเอามือแตะเปลือกตาเขา ทันใดนันก็
เหมือนเกล็ดบางอย่างหลุดออกจากเบ้ าตาพระสังฆราชผู้นนทั
ั นที และเขาก็กลับมา
มองเห็นเหมือนปกติ
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เมือนัน ท่านเซอร์ กีก็กล่าวแก่พระสังฆราชอย่างตักเตือนเล็กน้ อยว่า “ท่านผู้
เป็ นพระอาจารย์ปราดเปรื องสอนผู้อืน ท่านต้ องสอนเราไม่ให้ เราหลงยกตนอวดเก่ง
กว่าผู้อืน หรื อเหลิงตนเหนือคนถ่อมตน แต่ไยท่านมาทีนีเพียงเพือทดสอบความด้ อย
ปั ญญาเราเล่า... จะมีประโยชน์อะไรทีท่านได้ จากเรา ผู้ไม่ร้ ู แสนธรรมดา แต่พระเจ้ าผู้
ทรงธรรมมองเห็นลึกเข้ าไปในหัวใจมนุษย์”
พระสัง ฆราชซึงเคยสงสัย ท่า นเซอร์ กีม าก่อ น ตังแต่บัดนันเป็ น ต้ น มา ก็ พูด
ยืนยันกับทุกคนเปิ ดเผยว่า ท่านพบบุรุษพระเจ้ าอย่างแท้ จริ งในตัวท่านเซอร์ กี พระเจ้ า
ประทานให้ เขาเห็นทูตสวรรค์แห่งแผ่นดินโลกและมนุษย์แห่งสวรรค์ในตัวท่าน ด้ วย
เกี ย รติ สูง ส่ง ที พึ ง มี ต่ อ ตัว นัก พรตธรรมดาจากพระสัง ฆราชนัน ท่ า นเซอร์ กี จึ ง ส่ง
พระสัง ฆราชถึ ง ประตูสํา นัก สงฆ์ แ ละกลับ มาที เรื อ นท่า น สรรเสริ ญ พระเจ้ า และ
พระสังฆราชผู้รับใช้ พระองค์
นันเองคือวิธีการลงโทษผู้เชือมันหลงตน หยิงยโสในตัวเอง ส่วนนีเองทีความ
โลภมนุษย์พาให้ เกิดโทษทัณฑ์ ดังนี
ชายตระหนีคนหนึงอาศัยใกล้ สาํ นักสงฆ์ทา่ น ฉวยเอาหมูตวั โตทีขุนไว้ โดยเพือน
บ้ าน ซึงเป็ นบุตรกําพร้ าพ่อแม่ไปจากเขาโดยไม่จ่ายเงิน ชายทีถูกขโมยหมูก็โกรธและรี
ไปหาท่านนักบุญเพือให้ ท่านเป็ นคนกลาง เพราะในสายตาคนทัวไปท่านเป็ นเหมือนผู้
พิทกั ษ์ สนั ติและผดุงความยุติธรรมแก่มวลมนุษย์ ด้ วยจิตเมตตา ท่านนักบุญเห็นใจคน
ยากจนคนนี และเรี ยกตัวชายตระหนีผู้ขโมยหมูมาสะสางทีวัด
“ลูกเอ๋ย” ท่านนักบุญกล่าว “เจ้ าเชือหรื อไม่วา่ มีพระเจ้ า จงรู้ ไว้ เถิด ว่าพระองค์
ทรงเป็ นผู้พิ พากษาแก่ทังผู้ชอบธรรมและไม่ชอบธรรม เป็ น บิ ด าทังลูกกํ าพร้ าและ
แม่ม่าย พระองค์ทรงพร้ อมเสมอทีจะชําระแค้ นแก่ความไม่ถกู ต้ องในหมู่คน เป็ นเรื อง
น่ากลัวทีจะต้ องตกไปอยูใ่ นมือแห่งการลงทัณฑ์ของพระเจ้ า... ทําไมเราจึงไม่เกรงกลัว
เวลาแย่งชิงของจากผู้อืน ทีจะทําให้ คนใกล้ ตวั โกรธเคือง หรื อทําการชัวใดๆ ก็แล้ วแต่
นีเรายังไม่พอใจสิงทีพระองค์ประทานแก่เราตามความประเสริ ฐของพระองค์หรื อ เวลา
เราเฝ้ามองจ้ องจะเอาของคนอืน หรื อเราอยากทดสอบความอดทนอดกลันของพระผู้
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เป็ นเจ้ า นีเราไม่เห็นเลยหรื อว่า คนทําไม่ดีต่อหน้ าเรากลายเป็ นคนจน บ้ าน ทรัพย์สิน
เงินทองต้ องล่มสลาย และการระลึกถึงพวกเขาก็สญ
ู หายไปตลอดกาล... ส่วนในชีวิต
โลกหน้ า ความทรมานชัวนิรันดร์ ก็รออยู่ จงคืนเถิด ลูกเอ๋ย จงคืนสิงทีเป็ นของเขาให้ แก่
ผู้กําพร้ าพ่อแม่ไปเถิด ต่อไปก็อย่าทําอีก”
ท่านนักบุญหว่านล้ อมชายตระหนีแข็งกระด้ างคนนัน ชายคนนันตอนแรกก็ดู
สํานึกผิด รับปากจะจ่ายเงินให้ ลกู กําพร้ าพ่อแม่ตามจํานวนค่าหมูทีถูกชิงไป แต่เมือ
กลับถึงบ้ าน คนมักง่ายนันกลับเปลียนใจ หวังเงินมากกว่าจะยึดถือคําพูดตัวเอง เรื อง
นีเกิดขึนในฤดูหนาว หลังจากนัน ครังหนึงเขาเดินเข้ าไปยังโรงเก็บอาหาร ซึงเนือหมูตวั
นันถูกแล่เก็บรักษาเตรี ยมไว้ เมือเดินเข้ าไปก็ต้องตกตะลึงกับสิงทีเห็น คือเนือทังหมด
ถูกหนอนกัดกิน แม้ จะเป็ นฤดูหนาวซึงไม่น่าเป็ นไปได้ ทีจะมีหนอนเช่นนัน... เขาเกิด
กลัวขึนมาทันใด จนถึงขนาดกลัวทีจะเห็นหน้ าท่านนักบุญเป็ นเวลานานเลยทีเดียว
ตอนนันเองเขาจึงเดินไปจ่ายเงินให้ ชายโชคร้ ายทีไปขโมยหมูมา ส่วนเนือทีเสียไปก็ต้อง
โยนทิงให้ สนุ ขั แต่ปรากฏว่าแม้ สนุ ขั ก็ยงั ไม่อยากรับประทานเนือหมูทขโมยมาด้
ี
วยซํา
นันเองทีฤทธิเดชท่านนักบุญสําแดงครังแล้ วครังเล่า บรรลุการรู้ แจ้ งธรรมแห่ง
จิตวิญญาณและใกล้ ชิดพระผู้เป็ นเจ้ า นันเอง คําพยากรณ์ทีเคยมีพระผู้เฒ่า–หรื อเทว
ทูตสวรรค์–ผู้เปิ ดปั ญญาความเข้ าใจพระธรรมพระเจ้ าให้ ท่านในวัยเยาว์ ทํานายทาย
ทักถึงท่านก็เป็ นจริ ง ทีว่าท่านจะเป็ นทีพํานักแท้ จริ งของพระตรี เอกภาพ คําสัญญาพระ
เจ้ าทีน่าอัศจรรย์ เกิดขึนจริ ง “ใครรั กเราและรั กษาคําเรา พระบิดาเราก็ จะรั กผู้นน”
ั
(ยอห์น : ) และ “เราจะรักเขา” (ยอห์น : ) “เราจะไปหาเขา และทีพํานักเราจะ
อยู่กบั เขา” (ยอห์น : ) เป็ นเรื องยุติธรรมทีลูกศิษย์และนักเขียนชีวประวัติท่านตัง
ข้ อ สัง เกตว่า ท่า นเซอร์ กี “เป็ น เหมือ นหนึงในบิ ด าศักดิ สิท ธิ ผู้ยิ งใหญ่ ใ นอดีตกาล”
สําหรับการรักษาความเชือมันคง ท่านเป็ นเหมือนศิลาความเชือ คืออัครสาวกเปโตร
สําหรับการรักษาพรหมจรรย์มนคง
ั ท่านเป็ นเหมือนนักบุญยอห์น ผู้รักษาพรหมจรรย์
บริ สทุ ธิ และสหายพระคริ สต์ แต่สําหรับความถ่อมตนยิงใหญ่ ท่านเป็ นเหมือนผู้ถ่อม
ตนยิงทัวปฐพี พระนางผู้เป็ นราชินีของโลกนี พระนางมารี ย์พระมารดาเจ้ า... ตังแต่วยั
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เด็กแรกรุ่ นจนถึงวัยชราภาพ ทุกอิริยาบถท่าน เราจะเห็นคุณสมบัติลําค่าสองสิงใน
จิ ตใจท่านเป็ นอันดับแรกเสมอ นันคือความถ่อมใจลึกซึงและความสะอาดบริ สทุ ธิ
เหมือนเด็กของท่าน คุณธรรมทังสองเป็ นบุคลิกสําคัญของจริ ยธรรมในตัวท่าน พอจะ
พูดได้ ว่าทังสองอย่างนันจรรโลงคุณธรรมด้ านอืนของท่านให้ สวยงามยิง ซึงได้ แก่
ทัศนคติทีประเสริ ฐต่อทุกคน ความบริ สทุ ธิไม่ฝักใฝ่ ความชัวเหมือนนกพิราบ และการ
บําเพ็ญเพียรยิงใหญ่เพือแสวงหาธรรมของท่านในการรวมเข้ ากับการใคร่ครวญลําลึก
ทางธรรม ทังหมดนีสร้ างบุคลิกแห่งจริ ยธรรมทังมวลขึนมาเป็ นลักษณะสวยงามดึงดูด
ใจมนุษย์ให้ เข้ าหาท่าน เมือเรามองลึกไปในรู ปแบบการใช้ ชีวิตลําค่าของท่านนักบุญ
แห่ ง พระเจ้ านัน อย่ า งที นัก เขี ย นชี ว ประวัติ ว าดออกมา หัว ใจเราจะเต็ ม ไปด้ ว ย
ความรู้สกึ ถึงความสวยงามบางอย่างทีไม่อาจหาได้ ในโลก และจิตใจก็จะมุง่ สูแ่ ทบเท้ า
ท่า นผู้รั บ ใช้ พ ระเจ้ า นี คื อ สิงที เหล่าผู้ค นที มี ชีวิต ในสมัย ท่า นต่างรู้ สึก ได้ ด้วยหัวใจ
สะอาดดีงาม “แม้ แต่ชีวิตนี” ท่านนักบุญปลาโตนกล่าว “ด้ วยความบริ สทุ ธิ แห่งชีวิต
ท่านเอง ท่านจึงเป็ นทีรักของคนรอบข้ างแทบทุกคน เป็ นทีเคารพบูชาและเทิดทูนยิง
กว่าทีหัวใจถ่อมอ่อนน้ อมของท่านจะยอมรับ แล้ วจะมีสกั กีครั งในชีวิตทีความดีถูก
ปกปิ ด กีครังทีเงามืดปิ ดบังแสงสว่างและตามรังควาน ถ้ าความดีทา่ นในชีวติ นีส่องแสง
สว่างแจ่มชัด ถึงขนาดทีไม่ว่าจะเป็ นความหยาบโลนของโลก หรื อกิเลสผู้เลวทราม
หรื อความมืดบอดของผู้หยิงยโส ก็ไม่อาจกลบรัศมีท่านได้ แล้ ว ถ้ าเช่นนัน ความสว่าง
ของท่านจะเป็ นอย่างไร ณ ทีแห่งนัน ทีทีไม่มีทงกิ
ั เลส ไม่มีความมืด ทีซึงเหล่าผู้ชอบ
ธรรมในพระเจ้ าส่องแสงสว่างดังดวงอาทิตย์ในอาณาจักรสวรรค์” (มัทธิว : )
แสงทีค่อยๆ เปล่งประกายนีก็ถ่ายเทจากสวรรค์มาถึงเราเหล่าคนบาป และ
คอยตักเตือนขมขืนในความอ่อนแอเรา คิดดูเถิด บรรพบุรุษฝ่ ายจิตวิญญาณของเรา
เป็ นเช่นไร ผู้เดินตามคําสอนพระคริ สต์แท้ จริ ง แล้ วเราเล่า ... โอพระเจ้ า หุบเหวกว้ าง
ใหญ่ขนาดไหนทีกันกลางระหว่างเรา คนหยาบโลนฝ่ ายเนือหนัง กับพวกเขาผู้กําเนิด
จากฝ่ ายจิ ต วิ ญ ญาณ ผู้บัง เกิ ด ในโลกมนุษ ย์ เ ป็ น ข้ า ทาสแห่ ง ความบาป จากคน
เหล่านัน เหล่านักบุญผู้บริ สุทธิ สะอาด เหล่าประชากรอิสระของกรุ งเยรู ซาเล็มแห่ง
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สวรรค์ แล้ วนันเป็ นความผิดใครเล่า พีน้ องผู้อ่านทีรั ก... ใครเล่า นอกจากเราเองนี
แหละ... ก็ท่านนักบุญล้ วนเป็ นมนุษย์ปถุ ชุ นเหมือนเรา อ่อนแอเหมือนเรา ทนรับความ
ยากลําบากเหมือนเรา ดังนันก็คงไม่มีใครขัดขวางไม่ให้ เราเป็ นเหมือนท่านเหล่านัน ถ้ า
เพียงเราตังใจปรารถนาจะเป็ นแบบท่านจริ งๆ อย่างสุดจิตสุดใจสุดความคิด
เราจะมองให้ ลึกในรู ปแบบชีวิตทีน่าอัศจรรย์ของพวกเขาให้ บ่อยขึน โอ้ ไม่ใช่
เรื องบังเอิญทีกล่าวไว้ ในพระคัมภีร์วา่ “ถ้ าอยูก่ บั นักบุญ เจ้ าก็จะเป็ นนักบุญ” ถ้ าอยูก่ บั
ผู้มีพระกรุ ณาคุณ เจ้ าก็จะหอมกรุ่ นด้ วยกลินหอมแห่งพระกรุ ณาคุณพระเจ้ า ซึงโชย
กลินหอมกรุ่นออกจากอาภรณ์แห่งจิตใจเจ้ าเอง

บทที
วาระสุดท้ ายของผู้ชอบธรรม
ณ ทีพักอันเงียบสงบ วิวรณ์เกียวกับการมรณภาพของตน
การส่งมอบงานบริ หารแก่ทา่ นนิคอน คําสังเสียของท่านผู้ชรา การรับศีลมหาสนิทครัง
สุดท้ ายก่อนสินชีพ การมรณภาพแสนประเสริ ฐ ความหอม คําถามเกียวกับทีฝังศพ
การตัดสินใจของนักบุญคีเปรี ยน ความทุกข์สาหัสของนักบวชกําพร้ า
การปลอบประโลมจากโลกหลังความตาย การสวดภาวนาร้ องต่อท่านนักบุญ
(1391)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูท้ ีได้ขึนสู่ภูเขาสูงแห่งคุณธรรมพระเจ้า
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด เพราะจากความเพียรของเจ้า เจ้าได้ขึนสู่
ภูเขาสูง
อคาฟี สต์ อิค.

ดังเรื อสําเภาบรรทุกของมีคา่ มหาศาลเต็มลํากําลังเคลือนมาช้ าๆ ถึงท่าเรื อทีดี เช่นกัน
ท่านเซอร์ กีผ้ เู ป็ นทีพอพระทัยพระเจ้ าก็เข้ ามาใกล้ ปลายฝังชีวิตชัวคราว ภาพความตาย
ไม่ทําให้ ทา่ นกลัวแต่อย่างใด เพราะท่านเตรี ยมตัวพบความตายมาตลอดชีวิตด้ วยการ
ฝึ กตนอยู่แล้ ว ท่านอายุกว่า ปี การทํางานฝึ กตนหนักทุกวันทําให้ สภาพร่ างกาย
เสือมถอยเป็ นธรรมดา แต่ทา่ นไม่เคยพลาดการทํากิจสวดภาวนา ทําพิธีกรรมในโบสถ์
เลยแม้ แต่วนั เดียว “ยิงแก่ตวั เท่าใด ท่านก็ยิงขยันขันแข็งมากขึนเท่านัน” และแสดง
ตัวอย่างของท่านเองเพือสอนสังให้ คนหนุม่ สาวรุ่นหลังเห็นและทําตาม
ครึ งปี ก่อนการมรณภาพของนักพรตผู้ยิงใหญ่ ท่านรั บวิวรณ์ จากพระเจ้ าถึง
เวลาทีพระองค์จะทรงเรี ยกท่านกลับไป ท่านเรี ยกพีน้ องมา และต่อหน้ าทุกคน ท่านส่ง
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มอบการบริ หารงานสํานักสงฆ์ให้ ท่านนิคอนลูกศิษย์ทีรัก ส่วนตัวท่านเองเริ มบําเพ็ญ
ตนเงียบ เมือเวลาผ่านไปถึงเดือนกันยายน ปี
ท่านเริ มป่ วยหนัก... ท่านเรี ยก
ประชุมสํานักสงฆ์อีกครัง เรี ยกลูกศิษย์ทกุ คนมารวมกันทีเตียงทีท่านนอนอาพาธ และ
กล่าวสังสอนลูกศิษย์ทุกคนดังพ่อสอนลูกเป็ นครังสุดท้ าย... ความเรี ยบง่ายบริ สทุ ธิ
และพลัง มากมายเพี ย งใดที ท่า นถ่ า ยทอดในคํ า สอนสุด ท้ า ยนี ความรั ก มากมาย
เพียงใดทีท่านมีตอ่ พวกเขาทีท่านฝากเอาไว้ ท่านปรารถนาและสังเสียว่า บุตรทีจะเดิน
ตามรอยท่านเพือไปสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ ซึงเป็ นทางทีท่านเดินตลอดชีวิตท่านเอง
ก่อนอืนใดท่านสังเสียให้ ทุกคนคงศรัทธาในออร์ โธด็อกซ์ “แนวทางแห่งจิตวิญญาณ
ความเป็ น อัค รสาวกในการสังสอนคํ า สังเสีย นี สูง ส่ง นัก ” อาจารย์ ท่า นหนึงที สอน
เกียวกับพระวาจาพระเจ้ ากล่าว “รากฐานความดีงาม ความตังใจดีตามคําสอนของ
พระวจนะพระเจ้ า จะต้ องเป็ นความเชือ เพราะหากไม่มีความเชือก็ไม่เป็ นทีพอพระทัย
พระองค์ แต่ความเชือจักต้ องเป็ นความเชือออร์ โธด็อกซ์ ซึงตังบนพืนฐานคําสอนเหล่า
อัครสาวกและบิดาผู้ศกั ดิสิทธิ และต่อต้ านการอวดรู้ ซึงมักนําไปสู่การเชือน้ อยหรื อ
ความไม่เชือเลย และทําให้ เราหลุดไปจากเส้ นทางความรอดทีแท้ จริ ง” หลังจากนัน
ท่านสังเสียพีน้ องให้ รักษาความกลมเกลียวเป็ นหนึงเดียว รักษาความสะอาดบริ สทุ ธิ
ของจิตใจและร่ างกาย และความรักไม่เสแสร้ งต่อกันและกัน แนะนําให้ หลีกหนีตณ
ั หา
ที กลํ ากราย รั บ ประทานอาหารและดื มแต่น้ อ ย ให้ ถ่ อ มตนและรู้ จัก ต้ อ นรั บ ขับ สู้
(โดยเฉพาะ“เกียวกับการต้ อนรับขับสู้จงอย่าลืม” นีคือคํากล่าวของท่านอัครสาวกคน
หนึงซึงดูเหมือนท่านเซอร์ กีผ้ รู ับใช้ จะชอบหยิบยืมมาใช้ และเราเห็นคํานีในภาพไอคอน
โบราณของท่านมากมายหลายครัง ทังในรู ปประโยคอักษรเต็ม) การรู้ จกั ควานหาสิงที
เป็ นของพระเจ้ าและสวรรค์อย่างตังใจจริ ง การมองความวุ่นวายต่างๆ ทางโลกอย่าง
เมินเฉย ทังหมดนีคือมงกุฎลําค่าแห่งคุณธรรมของท่านเซอร์ กีซึงท่านสวมและเป็ น
เหมือนสมบัติลาค่
ํ าทีท่านสังเสียแก่เหล่าลูกศิษย์ทีรักทุกคน ในการสนทนาครังสุดท้ าย
ของท่าน ท่านทีกําลังจะจากไปก็ยงั เป็ นห่วงด้ วยกําลังแห่งความรักอย่างบิดาต่อบุตร
เต็มหัวใจ ทีจะประทับตราในใจลูกด้ วยกฎพืนฐานแห่งความรอดของชีวิตนักพรต ท่าน
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เฝ้าเตือนหลายครังดังทีกล่าวก่อนหน้ านี ในทีสุดก็สงเสี
ั ยส่งท้ ายว่า อย่าฝั งท่านไว้ ใน
โบสถ์ แต่ให้ ฝังทีสุสานรวมเพืออยูพ่ ร้ อมเหล่าบิดาและพีน้ องทีนัน...
ลูกศิษย์ทกุ คนทีนันต่างยืนแน่นิงด้ วยโทมนัสยิง ฟั งคําสังสอนครังสุดท้ ายของ
ท่านผู้เป็ นทีรักด้ วยใจเจ็บปวด โอ้ ช่างยากเย็นเพียงใดทีจะต้ องจากลาบิดาตนในเมือ
ภายใต้ ร่มเงาท่านช่างแสนอบอุน่ น่าอยู่ ใครเล่าจะปลอบประโลมพวกเขาในความทุกข์
ยากของชีวิตนักบวชได้ เหมือนท่าน ใครกันจะคอยแบกรับความอ่อนแอทางกายได้
เหมือนพระอธิการทีเปี ยมความรักท่านนี ใครกันทีด้ วยความรักเร่ าร้ อนเช่นนันจะคอย
เป็ นห่วงเรื องความรอดจากบาปพวกเขา ท่านเซอร์ กีอ่อนโยนยิงกว่ามารดาสําหรับเขา
ใครเล่าจะแทนทีท่านได้
ทีเศร้ ากว่าอืนใดคงหนีไม่พ้นเรื องสถานทีฝังศพของพระอธิการผู้ถ่อมตนตามที
ท่านสังเสียไว้ สําหรั บท่านมีสุสานเพียงแบบเดียวคือวิหารทีเหล่าพีน้ องจะมาสวด
ภาวนาทุกวัน ทีนันคงเป็ นสถานทีดีไม่น้อยสําหรับการปลอบประโลมศิษย์ “ไม่ ท่าน
ไม่ได้ จากเราไป ดวงวิญญาณท่านยังอยูก่ บั เรา และนัน หลักประกันว่าท่านยังสถิตทีนี
แม้ มองไม่เห็นในหมูเ่ รา นันไง ตรงนัน ร่างท่านทีตรากตรํ าทํางานมาแสนนาน” เช่นนัน
เหล่าลูกศิษย์คงอาจปลอบประโลมใจตัวเอง แต่ท่านสาธุคณ
ุ ไม่ประสงค์จะฝังใต้ วิหาร
โบสถ์ ลูกศิษย์ท่านก็จําต้ องขาดเครื องบํารุ งขวัญกําลังใจนีไป... ในหมู่พวกเขา ไม่มี
ใครกล้ าทําให้ ทา่ นเสียกําลังใจในการถ่อมตนด้ วยข้ อโต้ แย้ งเรื องนี เป็ นไปได้ วา่ เขาอาจ
เกรงกลัวทีข้ อโต้ แย้ งนีอาจทําให้ ท่านยิงสังเสียสิงทีถ่อมตัวมากกว่านีอีก (เช่นให้ ฝัง
พร้ อมคําสาปแช่งอย่างทีนักพรตผู้แสวงหาหลายท่านกระทํา) และนันเอง คําพูดใดๆ ก็
ตามจึงไม่ได้ หลุดออกจากปากทีสันเทิมด้ วยความเสียใจ...
แล้ ว ท่า นนัก บุญ ผู้ช ราภาพก็ ม องไปยัง ทุก คนด้ ว ยความรั ก ท่า นเห็ น ความ
โทมนัสในใจทุกคน จึงปลอบประโลมด้ วยเสียงนุม่ นวลแผ่วเบาว่า “จงอย่าโศกเศร้ าเลย
ลูก รั ก เรากลับ ไปหาพระเจ้ าผู้ท รงเรี ย กเรากลับไป เราฝากเจ้ ากับ พระผู้เ ป็ นเจ้ าผู้
ยิงใหญ่ และพระนางมารี ย์พระมารดาพระเจ้ าแล้ ว พระนางจะคอยเป็ นทีกําบังภัยของ
เจ้ าและเป็ นกําแพงทีเจ้ าจะหลบลูกศรมารทีโจมตีเจ้ าได้ ”
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ก่อนดวงวิญญาณท่านจะหลุดออกไปจริ งๆ ท่านก็หวังจะรับศีลมหาสนิทเป็ น
หนึงเดียวกับพระกายศักดิสิทธิ และพระโลหิตพระคริ สต์อีกเป็ นครังสุดท้ าย ลูกศิษย์
ช่วยกันประคองมืออ่อนแรงของท่าน ท่านค่อยๆ ชันตัวขึนมาบนเตียงเพือพบพระผู้เป็ น
เจ้ าผู้กําลังเสด็จมาในศีลมหาสนิทของพระองค์ ท่านรับประทานขนมปั งและดืมไวน์
จากจอกศักดิสิทธิอย่างเป็ นพระพรทีลําค่ายิงแก่ตนเอง ทันใดนันท่านก็หมดแรง เอน
ตัวลงบนเตียงทีเตรี ยมเพือการจากไปสูโ่ ลกหน้ า...
ท่านเปี ยมไปด้ วยพระกรุณาคุณพระเจ้ าทีปลอบประโลมท่าน ท่านแหงนหน้ าสู่
เบืองบนทีพระผู้เป็ นเจ้ าสถิตอยู่อีกครังพร้ อมนําตาทีหลังออกมาจากความยินดี ด้ วย
การช่วยเหลือของเหล่าลูกศิษย์ ท่านยกแขนขึนเอือมไปหาพระเจ้ า... “ในพระหัตถ์
พระองค์ ข้ าขอน้ อมถวายดวงวิญญาณข้ า พระเจ้ าข้ า” ท่านอธิ ษฐานแผ่วเบา ในลม
หายใจสุดท้ ายนีเอง ท่านก็ออกจากร่ างไปอย่างดวงวิญญาณบริ สทุ ธิ กลับไปหาพระผู้
เป็ นเจ้ า ผู้ซงท่
ึ านรักเป็ นทีสุดแต่วยั เยาว์...
เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดวันที กันยายน
เมือท่านสูดลมหายใจสุดท้ าย
เท่านัน กลินหอมละมุนอย่างไม่อาจพรรณนาก็ ก ระจายหอมฟุ้ง ไปทัวเรื อนท่า น...
ใบหน้ าบุรุษแห่งธรรมทีกําลังจากไปผ่องใสเจิดจรัสด้ วยรัศมีความประเสริ ฐของพระเจ้ า
ความตายไม่กล้ าบังอาจบดบังความหมองของมันบนใบหน้ าท่านนักบุญทีเข้ าใกล้ พระ
เจ้ าในทุกวินาที...
เหล่าผู้อาวุโสเร่ งรี บไปมอสโคว์ทนั ทีเพือแจ้ งข่าวร้ ายแก่มิโตรโปลิตนั คีเปรี ยน
และแจ้ งเรื องทีท่านสังเสียเกียวกับทีฝั งศพ ไปจนถึงเรื องทีเหล่าพีน้ องประสงค์ฝังศพ
ท่านไว้ ในโบสถ์ พระตรี เอกภาพทีท่านสร้ าง และขอความเห็นชอบจากท่านสังฆราช
ท่านคีเปรี ยนไม่ขดั ข้ องทีจะอนุมตั ิให้ ฝังท่านทีวิหารโบสถ์แม้ จะขัดความประสงค์ทา่ น
เซอร์ กีก็ตาม และนันเอง เหล่าพีน้ องก็พากันแบกร่ างสัตย์ซือและตรากตรํ าบําเพ็ญ
เพี ย รมานานของท่า นบิ ด าผู้ยิ งใหญ่ แ ละผู้นํ า ทางพวกเขาไปยัง โบสถ์ ที วัด พระตรี
เอกภาพ พร้ อมร้ องไห้ ครํ าครวญนําตาแทบเป็ นสายเลือด กลบเสียงบทอ่านจนแทบ
ไม่ได้ ยิน... ข่าวเกียวกับการตังศพท่านดึงความสนใจผู้คนมากมายมหาศาลให้ พากัน
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มาทีโบสถ์ ไม่เพียงผู้คนจากตําบลใกล้ เคียงเท่านัน แต่จากเมืองต่างๆ ด้ วย แต่ละคน
ต้ องการมาใกล้ ชิดและสัมผัสท่าน ถ้ าแม้ ไม่ได้ สมั ผัสก็ขอเพียงแตะโลงศพท่าน หรื อขอ
ตัดชินส่วนเสือผ้ า หรื อเอาของจากเรื อนท่านไปเป็ นทีระลึกหรื อสิงศักดิสิทธิ ทีโบสถ์มี
ทังกษัตริ ย์ เจ้ าชาย ขุนนาง คหบดี พระอธิการอาวุโสผู้เป็ นทีเคารพ พระสงฆ์จากเมือง
หลวง รวมทังนักบวชมากมาย บ้ างก็มาพร้ อมเทียน บ้ างมาพร้ อมกํายาน บ้ างมาพร้ อม
ภาพไอคอนศักดิสิทธิ เพือส่งร่ างไร้ วิญญาณท่านกลับสู่สถานแห่งการพักผ่อนสงบ
สุดท้ ายในเวลานี และทังหมดก็ฝังศพท่านไว้ ใต้ แท่นปี กขวาในโบสถ์พระตรี เอกภาพ
นักเขียนชีวประวัตินกั บุญเซอร์ กีซึงเป็ นประจักษ์ พยานและมีสว่ นร่ วมในงานนี
เขียนบรรยายภาพความโทมนัสยิงของเหล่าลูกศิษย์ทีต้ องกําพร้ าบิดาไว้ น่าจับจิตจับ
ใจยิง “ทุกคนต่างทอดถอนใจ” เขากล่าว “ทุกคนรํ าไห้ ถอนหายใจ เดินคอตก... เมือ
เจอกัน เหล่าพีน้ องต่างกอดคอกันรํ าไห้ ทงนํ
ั าตา ระบายความขมขืนในใจตนแก่กนั และ
กันน่าเวทนายิง “ขอโทษเถิด คุณพ่อขอรับ โปรดอํานวยพรแก่ข้าด้ วย ท่านพีผู้เป็ นทีรัก
ของพระเจ้ า” แต่ละคนพูดอย่างนันต่อกัน ท่านอาวุโสผู้ประเสริ ฐดีงามทิงเราไว้ ทีนีเพือ
กลับไปหาพระเจ้ า ท่านทิงเราให้ เป็ นลูกกํ าพร้ าทีนี... ท่านจากไปทีนัน ซึงมีรางวัล
ยิงใหญ่และผลตอบแทนจากการตรากตรํ าและบําเพ็ญตนมากมายรอท่านอยู่ ท่าน
จากไปอย่างสงบไปหาพระเจ้ าทีท่านรักยิง... ท่านเพียงหลับไปชัวนิรันดร์ และพักสงบ
จากงานตน ส่วนเราบุตรกําพร้ าบิดารํ าไห้ อําลาท่าน ไม่มีท่านอีกต่อไปแล้ วทีจะอยูก่ บั
เรา เหลือเพียงเราเหมือนเหล่าลูกแกะไม่มีผ้ เู ลียง เหมือนเรื อไม่มีหางเสือ เหมือนสวน
ไม่มีคนเฝ้าดูแล เหมือนคนป่ วยไม่มีหมอรักษา... โอ้ เราช่างโชคร้ ายเพียงนี เราเหล่าลูก
กําพร้ าไม่มีใครปลอบประโลม”
ในความขมขืน เหล่าศิษย์ท่านเซอร์ กีมกั มาทีหลุมฝั งศพท่านบ่อยๆ และสวด
ภาวนาทังนําตาแทบพืนทีพระธาตุทา่ น สนทนากับท่านเหมือนท่านยังมีชีวติ อยู่ ระบาย
ความทุกข์ใจตน... “โอ พระอาจารย์พระผู้เป็ นเจ้ า พระผู้รับใช้ พระเจ้ า และพระผู้ถกู
เลือกโดยพระเจ้ า” พวกเขากล่าว “โอ พระผู้นําผู้ศกั ดิสิทธิ พระอธิ การผู้ประเสริ ฐยิง
ท่านเซอร์ กียิงใหญ่ โปรดอย่าลืมเราผู้เป็ นทาสรับใช้ ทีน่าเวทนาของท่าน อย่าลืมเราผู้
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เป็ นบุตรกําพร้ าท่าน โปรดจดจําเราเสมอในคําภาวนาศักดิสิทธิและน่าชืนชมของท่าน
แด่พระเจ้ า โปรดจดจําฝูงแกะทีท่านรวบรวมขึนมา โปรดภาวนาเพือเราด้ วย ท่านบิดา
ศักดิสิทธิ โปรดภาวนาเพือลูกๆ ท่าน เพราะท่านมีพลังสามารถในอาณาจักรพระเจ้ า
โปรดอย่าเงียบเฉย โปรดร้ องขอต่อพระเจ้ าเพือเรา พระกรุ ณาคุณพระองค์ทรงมีแด่
ท่านเพือให้ ท่านภาวนาแก่เรา... เราไม่คิดว่าท่านตายไป ไม่ แม้ ท่านจากร่ างนีไปจาก
เรา แต่ดวงวิญญาณท่านยังอยูท่ ีนี โปรดอย่าถอยห่างจากเรา พระเลียงแกะผู้ใจดี!”
เหล่าลูกศิษย์ท่านรํ าไห้ ตอ่ หน้ าหลุมศพท่านอย่างนัน พวกเขาต่างเชือแรงกล้ า
ว่าท่านผู้เฒ่าศักดิสิทธิ สถิตอยู่กบั พวกเขาตามพระกรุ ณาคุณพระเจ้ า ด้ วยความเชือ
ของเหล่าลูกศิษย์ นีเอง ท่านผู้รับใช้ ไม่ได้ ทอดทิงพวกเขาโดยปราศจากการปลอบ
ประโลม ครังหนึงพระอิกนาทีผ้ ชู อบธรรมเห็นด้ วยตาในระหว่างทําพิธีสวดข้ ามคืน ว่า
ท่านเซอร์ กีมายืนหน้ าแท่นทีนังพระอธิการและร้ องเพลงร่วมกับเหล่าพีน้ อง การปรากฏ
นีเหมือนเป็ นคําตอบของท่านผู้เปี ยมความรักยิงต่อเหล่าศิษย์ทีรักของท่านจากโลก
หน้ า เป็ นเหมือนคําตอบต่อการรํ าไห้ ภาวนาทีจริ งใจของพวกเขาเหนือหลุมศพ... จน
บัด นี ก็ ยัง คงได้ ยิน คนจํ า นวนมากมายที รํ าไห้ จับ ใจตรงหลุมศพท่านเซอร์ กีทุกครั ง
หลังจากร้ องเพลงสวด
เสียงรํ าไห้ แบบนีเองทีสาธยายมากมายแก่ดวงจิตของผู้เฝ้าวิงวอนต่อพระเจ้ า
ผู้อ่า นชี วประวัตินีทุกคนทีใส่ใจก็ ค งไม่อาจแย้ งท่านเอพิฟ านีผ้ ูป ระเสริ ฐทีกล่าวว่า
“โปรดสําแดงชีวประวัติเหล่าผู้รับใช้ พระเจ้ าในอดีตกาลแก่ข้า เราจะเห็นว่าความจริ ง
ท่านเซอร์ กีไม่ด้อยกว่าบุรุษพระเจ้ าคนไหนทีในอดีตกาลเฉิ ดฉายด้ วยชี วิตพวกเขา
เพราะท่านเองเป็ นนักพรตยิงใหญ่ทีเดินทางสู่พระอาณาจักรแห่งสวรรค์ ในทีกันดาร
เปล่าเปลียวนีท่านนําผู้คนมากมายมาเป็ นนักพรตผู้มีคณ
ุ ธรรม เรายกย่องท่านไม่ใช่
เพราะท่านเรี ยกร้ องการยกย่องจากเรา ไม่ เราเพียงขอให้ ทา่ นวิงวอนเพือเรา พระผู้เป็ น
เหมือนพระคริ สต์แท้ จริ งของเรา!”
เราสรุ ปเรื องราวชีวิตและวีรกรรมท่านสาธุคุณและพระผู้รับใช้ พระเจ้ า บิดา
จารย์ของเรา ท่านอาจารย์เซอร์ กี ด้ วยคําพูดท่านนักบุญปลาโตนทีพูดแก่ทา่ นเซอร์ กีวา่
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“บุรุษศักดิสิทธิผู้เป็ นทียกย่องบูชาโดยเราจากนีและสืบไป ท่านสินใจแต่อายุยงั น้ อย
แต่ทา่ นมีอายุขยั แสนยาวนาน” (ปรี ชาญาณแห่งโซโลมอน : ) นีเองกว่า ปี ผา่ น
ไป (ตอนนีก็กว่า
ปี แล้ ว) พระศาสนจักรก็ยงั ฉลองรํ าลึกถึงท่านอยู่ แม้ จะผ่านไป
อีก , ปี ข้างหน้ า นามท่านก็จะยังอยู่ไม่เสือมคลาย ถึงแม้ ผ้ คู นจะเปลียนไปจน
เสือมถอยในศีลธรรม ณ ปั จจุบนั และแม้ ชือท่านอาจถูกลืมเลือนไปในหมูผ่ ้ คู นยุคนี แต่
ในพระเจ้ า ชือท่านยังไม่ถกู ลืม ในความเป็ นนิรันดร์ ประเสริ ฐสุดถูกจารึ กในสาสน์แห่ง
ชีวิต และจากตรงนันชือท่านจะไม่มีวนั ลบเลือนได้ เลย... แม้ พลังแห่งการปาฏิหาริ ย์
และงานอัศจรรย์จากตัวท่านตามพระประสงค์พระเจ้ าอาจเสือมสลายไป แต่ความจริ ง
ของข่าวประเสริ ฐแห่งพระคริ สต์จะยังอยู่ต่อไปตราบชัวนิรันดร์ และข่าวนันก็กล่าวว่า
“จงอย่ายินดีทีดวงวิญญาณเหล่านียอมทําตามท่าน แต่จงยินดีเถิด ทีนามท่านจารึกไว้
ในสวรรค์ตา่ งหาก” (ลูกา : )

บทที
ลูกศิษย์ท่านเซอร์ กีในสํานักสงฆ์บ้านเกิด
สหายคนแรก อาร์ คิมานดริ ทในเรือนพัก ผู้นิงเงียบ เคลาร์ เอคเคลซิอารค์ นักรบนักบวช ผู้ใส่ใจความเชือฟั งพระเจ้ าทีดี ผลดีฝ่ายจิตวิญญาณของการบําเพ็ญเพียร
ท่านนิคอนพระอธิการ การรุกรานของเยดิเก การเปิ ดพระธาตุศกั ดิสิทธิของท่านนักบุญ
เซอร์ กี วิหารแห่งพระตรี เอกภาพ ท่านนิคอนมรณภาพ
(1391 – 1428)
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ท่านผูส้ อนสังน่าอัศจรรย์ยิงด้วยภาพ
ไอคอน
อคาฟี สต์ อิค.
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูน้ ําทางปวงชนที ดีในทางแห่งความรอด
อคาฟี สต์ อิค.

วิวรณ์ ทีพระเจ้ าประทานแก่นกั บุญเซอร์ กีเป็ นนกสวยงามหลายตัวซึงบินเกาะกันไป
เป็ นจํานวนมากในและรอบเขตสํานักสงฆ์ท่าน ภายใต้ การดูแลของท่านเซอร์ กีเกิดลูก
ศิษย์น่านับถือจํานวนมาก หลายคนในจํานวนนันต่อสู้บําเพ็ญเพียรในสํานักสงฆ์ทา่ น
จนสินลมหายใจ ส่วนอีกหลายท่านไม่ว่าจะด้ วยพระกรุ ณาคุณพระเจ้ าหรื อด้ วยการ
เชือฟั งพระอธิ การ ก็ออกไปจากสํานักสงฆ์เพือก่อตังสํานักสงฆ์ใหม่ในสถานทีต่างๆ
เราจะเล่าสันๆ เกียวกับคนพวกแรก
คนพวกแรกเป็ นสหายท่านเซอร์ กีทีเคียงบ่าเคียงไหล่มากับท่านในสมัยทีเพิง
ออกบําเพ็ญเพียรอย่างสันโดษในถินกันดาร ดังทีเล่าให้ ฟังก่อนหน้ านีแล้ ว ได้ แก่
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1. ท่านวาสิลกี นั ดาร
2. ท่านโอนีซิม
3. ท่านเยลิซี บุตรท่านโอนีซิม
4. ท่านยาโคบซึงมักเรี ยกว่ายาคูต หลังจากนันก็มีนกั บวชเข้ ามาอาศัยร่ มใบบุญ

ของท่าน ดังนี
5. ท่านอาร์ คิมานดริ ทสิโมนซึงทิงสถานะอํานาจทางสงฆ์มาอยูใ่ ต้ ท่านเซอร์ กี ทํา
ให้ เป็ นประจักษ์ พยานในวิวรณ์ทา่ นนักบุญเซอร์ กีเกียวกับอนาคตของศิษย์
6. ท่านมิเฮย์ นักบวชทีรักเอ็นดูของท่านนักบุญเซอร์ กี “ตามทีท่านเอพิฟานีกล่าว
ทีคอยรดนําสําหรับล้ างมือให้ ท่าน” ภายใต้ การดูแลของท่านเซอร์ กี เขาบรรลุความ
สมบูรณ์ แบบทางจิตวิญญาณอย่างสูง เห็นชัดจากทีเขาเป็ นหนึงในไม่กีคนในสหาย
ท่านทีมองเห็นพระมารดาเจ้ าซึงเสด็จมาเยียมผู้รับใช้ พระเจ้ านีได้ นักบวชผู้ถ่อมตนผู้นี
มรณภาพวันที พฤษภาคม
พระธาตุทา่ นบรรจุไว้ ในโกฐในโบสถ์เล็กๆ แห่งหนึง
ซึงสร้ างขึนเพือเป็ นเกียรติแก่การเสด็จมาเยือนของพระมารดาเจ้ าแก่ทา่ นเซอร์ กี ซึงใน
การปรากฏทีอัศจรรย์ครังนัน พระมิเฮย์รับเกียรติให้ เห็นด้ วย
7. ท่านอีซาคีผ้ นู ิงเงียบ ท่านเซอร์ กีประสงค์จะตังท่านเป็ นพระอธิการสํานักสงฆ์
ใหม่ทีคีร์ฌาช แต่นักบวชผู้ชอบความสงบเงี ยบร้ องขอท่านผู้เฒ่าให้ พรเขาออกไป
บําเพ็ญเพียรในความเงียบสงบวาจา ตามคําเล่าขานของผู้เขียนชีวประวัติ ท่านอีซาคี
โดดเด่นเรื องการไม่เก็บความเกลียดโกรธ ถ่อมตนสํารวมตนทีไม่ธรรมดาและการเชือ
ฟั ง ท่านชอบอ่านพระคัมภีร์ รักษาร่ างกายให้ สะอาดด้ วยการถือศีลอดเคร่ งครัด ท่าน
จึงรับพระพรแห่งการรํ าไห้ รําพัน ท่านรับเกียรติให้ เห็นทูตสวรรค์ทีมาร่ วมพิธีกรรมกับ
ท่านเซอร์ กี ท่านอีซาคีมรณภาพในฤดูหนาวปี
เป็ นเวลา ปี ก่อนการมรณภาพ
ของท่านผู้นําทางตน และฝังไว้ ใกล้ วิหารแห่งพระตรี เอกภาพ ทางตะวันออก
8. ท่านมาคารี เป็ นนักบวชทีร่วมเห็นปรากฏการณ์อศั จรรย์ร่วมกับท่านอีซาคี
ในช่วง
9. เคลาร์ อีลียาห์ “ผู้เ ฒ่า ใจดีและเชื อฟั ง ผู้อืน” มรณภาพเมือปี
สัปดาห์พระตรี เอกภาพเจ้ า
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10. เอคเคลซิอารค์สิโมน ซึงมีโอกาสเห็นดวงไฟแห่งพระกรุ ณาคุณทีท่า นเซอร์ กี

ได้ รับเพือการรับศีลมหาสนิท ท่านนักบุญยกย่องความดีของนักบวชท่านนีด้ วยตัวเอง
11. ท่านอิกนาที ไม่นานหลังจากท่านเซอร์ กีมรณภาพ นักบวชท่านนีเห็นท่านยืนใน
วิหารบนอาสนะของพระอธิการ และขับร้ องเพลงร่วมกับเหล่าพีน้ องในวัด
12. และ
13. วารโฟโลมี และนาอุม เป็ นทีเลืองลือเรื องการปรากฏตัวของท่านเซอร์ กีในช่วงที
อารามสงฆ์ชนสู
ั งถูกข้ าศึกปิ ดล้ อม
14. ท่านอเล็กซานเดอร์ พีรีเสวียต และ
15. ท่านอันเดร ออสเลียเบีย ผู้เป็ นทีกล่าวขานในพงศาวดารของสงฆ์มรณสักขี
ศักดิสิทธิ
16. ท่านยอห์นนาคี ท่านไม่ได้ ถูกกล่าวถึงเลยในชีวประวัตินี แต่กล่าวถึงในภาพ
ไอคอนโบราณพร้ อมเหล่าลูกศิษย์คนอืนๆ ของท่านเซอร์ กี
17. ท่านเอพิฟานีผ้ ปู ระเสริ ฐ ท่านอยู่ในภาพวาดไอคอนพร้ อมพระอาจารย์เซอร์ กี
และลูกศิษย์คนอืนๆ ทีวิหารพระตรี เอกภาพ ภายหลังท่านเอพิฟานีเป็ นพระอาจารย์ใน
สํานักสงฆ์แห่งนี และเขียนชีวประวัติทา่ นอาจารย์เซอร์ กีไว้ ให้ เรา นักบวชท่านนีเป็ นคน
มีการศึกษาดีในสมัยนัน ออกจาริ กแสวงบุญในสถานทีศักดิสิทธิ ต่างๆ มากมายและ
เขียนงานน่ายกย่องอืนๆ อีก นอกจากชีวประวัติแล้ ว ยังเขียนชีวประวัติและบทนํายก
ย่องเพือเป็ นเกียรติแด่นกั บุญสเตฟานแห่งเพิร์มทีท่านมีโอกาสใช้ ชีวิตร่ วมกันในสมัย
เด็กทีเมืองรัสโตฟ ในสํานักสงฆ์ทา่ นกรี กอรี นกั เทววิทยาซึงเรี ยกว่า ซาทวอร์
18. ท่านนิคอน เหมือนพระมิเฮย์ทีรับเกียรติให้ อาศัยร่วมเรื อนเดียวกับท่านนักบุญ
และเป็ นพระอธิการสืบทอดตําแหน่งต่อจากท่านเซอร์ กี ผู้เขียนชีวประวัติทา่ นเซอร์ กีใน
สมัยโบราณ เมือกล่าวถึงชีวิตปฏิบตั ิธรรมเคร่ งครัดแล้ ว กล่าวว่าชือท่าน “เหมือนสิง
ศักดิสิทธิบางอย่างซึงเปิ ดเผยออกมา” แม้ ยามทีท่านยังมีชีวิตอยูบ่ นโลก ชือท่านนิคอน
เกี ยวพัน กับ ประวัติสํานัก สงฆ์ ท่านเซอร์ กีอ ย่างแน่น แฟ้น ในช่ว งเวลาแรกหลังการ
มรณภาพของท่าน ซึงควรขยายความละเอียดมากกว่าลูกศิษย์คนอืนๆ ในสํานักสงฆ์
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ท่านเซอร์ กี ท่านนิคอนสานต่อเจตนารมณ์ ท่านเซอร์ กี และดังในชีวประวัติเบืองต้ น
นักบุญเซอร์ กีผ้ จู ากไปยังไม่หยุดดูแลศิษย์คนนี แม้ จะมรณภาพไปแล้ วก็ตาม
บ้ านเกิดเมืองนอนของท่านนิคอน (เกิดปี
) คือเมืองยูเรี ยฟ โปลสกอย ซึง
อยูไ่ ม่ไกลนักจากสํานักสงฆ์ทา่ นเซอร์ กี ในวัยหนุม่ ท่านได้ ยินได้ ฟังเกียวกับชีวิตบริ สทุ ธิ
เหมือนทูตสวรรค์ของท่านเซอร์ กี จึงอยากเห็นตัวจริ งและเดินตามรอยท่าน นิคอนจึง
มาทีสํานักสงฆ์ท่าน ขอให้ ท่านรับเป็ นลูกศิษย์ แต่การณ์กลับตาลปั ตร ท่านเซอร์ กีไม่
ยอมรับท่านนิคอนผู้ทีต่อไปจะเป็ นพระอธิ การท่านของวัดนีให้ เป็ นลูกศิษย์ทีอาราม
สงฆ์ชนสู
ั ง “กิจการนักบุญ” ท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตตังข้ อสังเกตไว้ “ในการเล็กนันแสน
ยิงใหญ่ ในรู ปแบบทีไม่อาจเข้ าใจ ซ่อนเร้ นปั ญญายิงใหญ่เอาไว้ เหมือนครังเอฟฟี มีผ้ ู
ยิงใหญ่มาพบพระอธิการเมือตอนเขาเดินทางมาหาทีอารามสงฆ์ในวัยเยาว์ ท่านกลับ
ส่งเขาไปอยูภ่ ายใต้ สํานักสงฆ์ของท่านเฟออกติสต์ ท่านเซอร์ กีคงเห็นว่าไม่เหมาะทีจะ
นําเด็กหนุม่ คนหนึงเข้ ามาร่วมหมูค่ ณะนักพรตซึงมากประสบการณ์ เพราะบางครังเด็ก
หนุ่มจําเป็ นต้ องการการประคบประหงมโดยเฉพาะ” ดังนันเป็ นไปได้ ว่าท่านเซอร์ กีก็
พิจารณาเห็นดังนีในตัวนิคอน หรื อเป็ นไปได้ ว่าท่านเห็นบางอย่างในตัวท่านนิคอน จึง
ประสงค์ให้ เขาผ่านการทดสอบเรื องการเชือฟั งอย่างไม่ทนั ตังตัว พร้ อมกันนันก็อยาก
ให้ คนทีพระเจ้ าจะทรงโปรด นันคือคนทีอ่อนกว่าได้ เป็ นผู้นําเหนือคนอาวุโสกว่าใน
อารามสงฆ์ชนสู
ั งก็ตอ่ เมืออย่างน้ อยเขาไม่ได้ เป็ นเด็กหนุม่ อีกต่อไป แต่เป็ นฐานะผู้ดแู ล
ฝูงแกะ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม พระอธิการก็สง่ เด็กหนุ่มนิคอนไปหาท่านอฟานาซีลกู ศิษย์
ท่านทีสํานักสงฆ์วยึ โซตสกีย์ ทีเมืองเซอร์ ปคู อฟ
ไม่ง่ายสําหรับเด็กหนุม่ นิคอนทีจะรับการทดสอบเรื องการเชือฟั งตนเองนี ความ
บริ สทุ ธิและปั ญญาของท่านเซอร์ กีนนเขาทราบดี
ั
ตัวท่านเซอร์ กีหมายจะหาผู้นําทาง
ชีวิตทีสมบูรณ์แบบ แต่ท่านอฟานาซี แน่นอนว่า นิคอนไม่ร้ ู จกั ด้ วยซําว่าเป็ นใคร และ
คงเป็ นไปไม่ได้ ทีจะมีศรัทธาแรงกล้ าอย่างทีพึงมีต่อท่านเซอร์ กี ใครก็ตามทีตกอยู่ใน
สถานการณ์แบบนีก็คงสงสัยไม่น้อย แต่นิคอนไม่ท้อถอย เขาตกลงใจไปอยู่ทีอืน ห่าง
จากท่านเซอร์ กีเพือทําตามการฝึ กปรนเรื องการเชือฟั งต่อท่าน ตกลงยอมเป็ นลูกศิษย์
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ของลูกศิษย์ เพือเข้ าถึงการยอมถ่อมตนยิงใหญ่ ซึงในการนีเอง ในภายหลังไม่มีใคร
ใกล้ ชิดท่านเซอร์ กีมากเท่าท่านนิคอน ผู้ยอมเชือฟั งไปอยู่ห่างไกลท่านเซอร์ กีอีกแล้ ว
“นันเป็ น ชะตาของผู้เ ชื อฟั ง ไม่ป ริ ป ากบ่ น ” ท่า นนัก บุญ ฟิ ลาเรี ย ตแห่ง มอสโคว์ ตัง
ข้ อสังเกต
พระอฟานาซีมิได้ รับนิคอน
มาดูแลโดยไม่ทดสอบ ท่าน
ใช้ บททดสอบยากลําบาก
มากมายของชี วิ ต นัก บวช
ให้ เขายําเกรง แต่เมือเห็น
ความตังใจจริ ง ไม่ท้อถอย
ในทีสุดก็รับท่านนิคอนและ
บวชให้ นิคอนมอบกายใจ
อยูใ่ ต้ การดูแลของอฟานาซี
เหมือนอยู่ในการดูแลของ
ท่า นเซอร์ กี ไม่น านท่า นก็
รับสมณศักดิ ท่านอฟานาซี
รั ก ท่า นนิ ค อนมากเหมือน
ลูก หลาน แต่ใ จนิ ค อนมุ่ง หาการบํ า เพ็ ญ เพี ย รสัน โดษที สํา นัก สงฆ์ เ ซอร์ กี ไม่น าน
ประมาณ ปี หลังจากท่านนิคอนอยูท่ ีสํานักสงฆ์ท่านอฟานาซี ท่านนิคอนก็ขอลาไป
อยู่สํานักสงฆ์ท่านเซอร์ กี ท่านอฟานาซีก็เต็มใจจะให้ ไป ท่านผู้เฒ่ายินดีรับนิคอนเข้ า
มาทีสํานักสงฆ์ และให้ ท่านอยู่ทีนันตลอดไป ในตอนแรกท่านเข้ ามาอยู่ในการดูแล
ของเคลาร์ แต่ตอนหลังท่านผู้เฒ่ารับเข้ ามาอยู่ในเรื อนหลังเดียวกับท่านเอง ในเรื อน
ทรุ ดโทรมของท่านเซอร์ กี ท่านนิคอนพบโรงเรี ยนขันสูงสุดสําหรับการศึกษาหาปั ญญา
ในโลกจิตวิญญาณสําหรับตัวเองในขณะสนทนากับท่านเซอร์ กีผ้ ปู ราดเปรื อง การเข้ าสู่
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การบําเพ็ญเพียรใหม่ๆ ของท่านนิคอนจากการอาศัยแบบอย่างใกล้ ชิดของท่านผู้เฒ่า
ศักดิสิทธิและการป้องกันตนเองจากการทดสอบใจของกิเลสภายใต้ การนําทางอย่าง
ชาญฉลาดของท่าน การเสริ มกํ าลังเพือต่อต้ านความอ่อนแอในการสวดภาวนาที
เข้ มแข็งของท่าน และการปลอบประโลมจากสวรรค์ในการภาวนาสือสารกับพระเจ้ า
หัวใจรักผู้อืนของท่านเซอร์ กีเป็ นเหมือนประตูทีเปิ ดออกสําหรับท่านนิคอนทีนําแสง
สว่างแห่งพระกรุ ณาคุณพระเจ้ าและสันติมาสู่เขา หัวใจสัตย์ซือของท่านนิคอนเองก็
เป็ นเหมือนประตูเปิ ดกว้ างสําหรับท่านเซอร์ กีในการเปิ ดรับความคิดและการเปลียน
ไหวของอารมณ์ในจิตใจ เพือความสงสัยหรื อข้ อข้ องใจต่างๆ จะไม่มีวนั ลดทอนความ
บริ สทุ ธิของจิตสํานึกได้ นันเองทีดวงวิญญาณท่านเซอร์ กีเหมือนมาสถิตกับท่านนิคอน
ท่านเซอร์ กีในช่วงบันปลายชีวิตก็สละภาระหน้ าทีส่วนหนึงในการดูแลพีน้ องในวัดให้
ท่านนิคอนดูแล หลังจากนัน ในช่วง เดือนก่อนมรณภาพ ท่านก็มอบหมายภารกิจ
ต่างๆ ทังหมดในสํานักสงฆ์ให้ ทา่ นนิคอนเป็ นผู้ดแู ลอารามสงฆ์ชนสู
ั งทังหมด
“ใครเล่าจะเติมเต็มช่องว่างทีขาดหายไปในอารามสงฆ์เนืองจากการมรณภาพ
ของท่านเซอร์ กีได้ ” ท่านนักบุญฟิ ลาเรี ยตกล่าว “อย่างน้ อยก็ไม่มีใครทีดีกว่าท่านนิคอน
ทีจะเติมเต็มความรู้สกึ ทีขาดหายไปนีได้ นอกจากนี ท่านนิคอนยังตังกฎแก่ตวั เองด้ วย
ว่า ประการแรก ท่านจะทําทุกอย่างทีท่านเซอร์ กีตงและสั
ั
งเสียไว้ ทกุ ประการด้ วยความ
เรี ยบร้ อยสมบูรณ์ และด้ วยความรัก อย่างทีสอง ท่านจะเป็ นทีหนึงในพีน้ องทีทํางาน
หนัก ท่านมักได้ รับเชิญให้ ไปสอนพีน้ องทีโบสถ์ แต่ละคําของท่านนิคอนเต็มไปด้ วย
ความรักของบิดาและปั ญญาทางจิตวิญญาณ ความถ่อมตนในการเข้ าหาผู้อืน การ
บริ หารสํานักสงฆ์อย่างเข้ าใจและให้ คําแนะนําอย่างบิดาแก่ลกู ซึงทําให้ ท่านไม่เพียง
ได้ ความรั กเคารพจากพีน้ องคนอืนในสํา นักสงฆ์ อย่างเดียว แต่ยังนอกจากเขตรั ว
ออกไปอีก คนทัวไปต่างยกย่องสรรเสริ ญท่าน แต่คํายกย่องสรรเสริ ญเหล่านีกลับเป็ น
บ่วงแก่ท่านทําให้ ท่านหวาดกลัว ภายใต้ การชีนําของท่านเซอร์ กี ท่านนิคอนเรี ยนรู้แต่
การเป็ นผู้ตาม ทําสิงทีไม่อยากทํา การเห็นแก่ประโยชน์ผ้ อู ืน การเป็ นผู้นํา แต่ในเรื อง
จิ ตใจท่านเองถือสันโดษและนิงเงียบ ด้ วยมูลเหตุแห่งเสียงแซ่ซ้องต่างๆ แก่ตัวพระ
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อธิการท่านใหม่ ทําให้ ท่านเลือกออกไปอยู่ในเรื อนพักเดียว ส่วนพีน้ องพากันเป็ นทุกข์
ในเรื องทีเขาเสนอให้ พีน้ องในวัดเลือกพระอธิการท่านใหม่ พีน้ องจึงเลือกท่านซาฟวา
ซึงเป็ นบิดาทางจิตวิญญาณมาโดยตลอดให้ ขึนเป็ นพระอธิ การ แต่เมือผ่านไป ปี
ท่านก็ขอลาจากตําแหน่ง และตามคํารับสังเจ้ าชายยูริ ดิมิตรี เยวิช แห่งซวีนีโกรัด ท่าน
ซาฟวาจึงลาออกไปอยู่ถินใหม่ เพือตังสํานักสงฆ์ใหม่ “ทีสโตรโรจี” เมือนันพีน้ องจึง
ต้ องไปอ้ อนวอนทังนําตาเพือโน้ มน้ าวท่านนิคอนให้ กลับมารับงานบริ หารสํานักสงฆ์อกี
ครั งหนึง ด้ ว ยเห็ น แก่ ความรั กที มี ต่อ พี น้ อ งเหล่านัน ท่า นนิ ค อนจึ ง ยอมตามความ
ปรารถนา ภายใต้ เ งื อนไขว่ า ท่ า นต้ อ งมี เ วลาของท่ า นในช่ ว งวัน หนึ งๆ เพื ออุทิ ศ
ใคร่ครวญถึงพระเจ้ าและการวิงวอนทังนําตา
ท่านเซอร์ กีผ้ ยู ิงใหญ่เลือกเดินตามทางทีโหดร้ ายขัดสนก็ด้วยความประสงค์ดี
ของตน พีน้ องต้ องเดินตามทางแห่งความจําเป็ นและถูกบังคับว่าต้ องขัดสน ในเดือน
พฤศจิกายนปี
เยดิเกผู้โมโหโกรธาบุกประชิดเมืองมอสโคว์ ท่านนิคอนวิงวอน
พระเจ้ าเพือขอการปกป้องคุ้มครองสํานักสงฆ์และขอความช่วยเหลือจากผู้นําทางตน
เพื อการตรากตรํ าทํ างานของท่านในสํานักสงฆ์ ทีกัน ดารจะไม่สูญ สลาย ครั งหนึง
หลังจากท่านสวดภาวนาช่วงดึกแล้ ว ท่านก็นงลงเพื
ั
อพักผ่อนและผลอยหลับไป จู่ๆ
ตรงหน้ า ท่า นก็ มี นัก บุญ เปโตรและอเล็ก ซี พ ร้ อมท่า นสาธุ คุณ เซอร์ กี ป รากฏตัวขึน
“เป็ นไปตามนําพระทัยพระผู้เป็ นเจ้ า” ท่านสาธุคณ
ุ เซอร์ กีกล่าว “เพือให้ การรุกรานจาก
ชาวป่ าเถือนต่างแดนมาถึงสถานทีแห่งนี แต่ลกู เอ๋ย จงอย่าเป็ นทุกข์ขดั เคืองเลย การ
ทดลองใจนีจะดําเนินไปไม่นาน สํานักสงฆ์จะไม่ร้างแต่จะขยายใหญ่กว่าเดิม” เมือ
ประทานสันติแก่ท่านนิคอนแล้ ว เหล่านักบุญพร้ อมท่านเซอร์ กีก็หายไป ท่านนิคอนก็
พลันรู้ สกึ ตัว เร่ งรี บไปทีประตูเรื อนพักและพบว่าประตูนนปิ
ั ดอยู่ ท่านกระทุ้งประตูและ
วิงออกไปข้ างนอก พบว่านักบุญทีท่านเห็นกําลังเดินจากเรื อนพักท่านไปทีโบสถ์ ซึง
เป็ นสิงยืนยันได้ วา่ นันไม่ใช่เพียงความฝัน แต่เป็ นวิวรณ์จริ งแท้ จากพระเจ้ า
คําพยากรณ์ทีท่านได้ ยินเป็ นจริ ง สํานักสงฆ์ถกู เผาทําลายมอดไหม้ ด้ วยได้ รับ
การแจ้ งเตือนจากพระเจ้ า ท่านนิคอนและพีน้ องพากันลีภัยชัวคราว ขนของสําคัญ
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หลายอย่างในสํานักสงฆ์ไปด้ วย รวมทังหนังสือและสมบัติในเรื อนพักท่านเซอร์ กี เพือ
ไม่ให้ ถกู ขโมยไปจากสํานักสงฆ์ วันที ธันวาคม ในวันรํ าลึกถึงนักบุญเปโตร เยดิเกก็
ถอยจากเมื อ งมอสโคว์ แ ละหลบซ่อ นในทุ่ง หญ้ าสเตปป์ ท่า นนิ ค อนและพี น้ อ งจึ ง
กลับมายังสํานักสงฆ์อีกครังซึงตอนนีเป็ นเถ้ าถ่าน สามปี ให้ หลัง สํานักสงฆ์ถูกสร้ าง
บูรณะขึนใหม่ทงหมดยกเว้
ั
นตัวโบสถ์ ทีตรงนัน ซึงเป็ นทีฝังศพท่านเซอร์ กีและเป็ นทีตัง
วิหารแห่งพระตรี เอกภาพ ท่านนิคอนกันเอาไว้ เพือสร้ างวิหารใหม่ในอนาคตซึงจะทํา
จากหิน นันเองทีโบสถ์ไม้ สร้ างขึนทีนัน ซึงปั จจุบนั เป็ นวิหารแห่งพระจิตเจ้ าเสด็จลงมา
วิหารใหม่นีเจิมเปิ ดใช้ เมือวันที กันยายน
ในวันรํ าลึกถึงท่านสาธุคณ
ุ เซอร์ กี
เหล่าผู้ควรค่าก็เห็นว่านักบุญอเล็กซีและท่านเซอร์ กีมาเสกเจิมอาคารใหม่ของสํานัก
สงฆ์นด้ี วยกัน
ท่านนิคอนได้ ความรักเคารพจากเหล่าเจ้ าชายเมืองต่างๆ ในปี
ท่านรับ
เชิญให้ ทําพิธีล้างบาปแก่เจ้ าชายน้ อยดิมิตรี โอรสเจ้ าชายวาสิลี มิไฮโลวิชแห่งคาชินสก์
ใน ค.ศ.
ตามคําร้ องขอของเจ้ าชายวลาดีมีร์ อันเดรเยวิชแห่งเซอร์ ปคู อฟ ท่านก็
เป็ นพยานด้ านจิตวิญญาณแก่เจ้ าชาย เจ้ าชายวาสิลี ดิมิตรี เยวิชผู้ยิงใหญ่ทรงประทาน
ตราเชิดชูเกียรติแก่สาํ นักสงฆ์ในนามท่านนิคอน ซึงในสมัยทีท่านนิคอนยังมีชีวิตอยูท่ ํา
ให้ สํานักสงฆ์รับทีดินพระราชทานบางส่วน และบางส่วนก็ซือเพิม แต่สิงทีท่านนิคอน
ให้ ความสําคัญทีสุดคือการบรรลุความรอดของจิตใจแก่ทงตนเองและผู
ั
้ อืน ภายใต้ การ
ชีนําของท่านนิคอน เหล่าพีน้ องตังใจฝึ กฝนธรรมและเขียนหนังสือเกียวกับพิธีกรรม
และงานเขียนเกียวกับบิดา
รางวัลยิงใหญ่ทีสุดของท่านนิคอนในการตรากตรํ าทํางานหนักทีสํานักสงฆ์ คง
ไม่ พ้ น การพบพระธาตุศัก ดิ สิ ท ธิ ของท่ า นสาธุ คุณ เซอร์ กี ผ้ ูเ ป็ น ครู ยิ งใหญ่ ข องตน
เหตุการณ์นีเกิดขึนระหว่างขุดร่ องสําหรับสร้ างโบสถ์พระตรี เอกภาพแห่งใหม่จากหิน
ไม่นานก่อนเกิดเหตุการณ์นี ท่านเซอร์ กีพดู ในวิวรณ์ผ่านบุรุษผู้หนึงทีเปี ยมศรัทธาซึง
อาศัยอยู่ไม่ไกลสํานักสงฆ์ เพือให้ ไปบอกพระอธิการและเหล่าพีน้ องว่า “เจ้ าจะทิงให้
เราอยูใ่ นโลง มีดินกลบหน้ า และมีนาเบี
ํ ยดบังร่างกายของเราไปนานเท่าไรเล่า”
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นันเอง ในวันที กรกฎาคม ปี
เมือเจ้ าชายยูริ ดิมิตรี เยวิชแห่งซวินิโกรัด
ลูกทูนหัวของท่านเซอร์ กีเสด็จมา ท่านนิคอนก็เชิญพระธาตุทีไม่เสือมสลายของบิดา
ท่านออกมาจากใต้ พนดิ
ื นและวางเอาไว้ ชวคราวที
ั
วิหารไม้ หลังเก่าด้ วยความรักบูชายิง
และสวดภาวนาขะมักเขม้ น โบสถ์หลังใหม่ทําจากหินก็ก่อร่ างขึนเป็ นสถานทีพํานักแก่
พระธาตุท่านเซอร์ กีผ้ ยู ิงใหญ่ ซึงหลังการเสกเจิมแล้ วก็นํามาประดิษฐานไว้ ในโบสถ์
หลังใหม่นี ในการตกแต่งอาคารมีท่านดานิอิ ลและอันเดร รู โบลยฟ นักเขียนภาพ
ไอคอนซึงถูกเรี ยกตัวมาเพือการนีโดยเฉพาะจากสํานักสงฆ์ ท่านอันโดรนิกมาช่วย
ตกแต่งอย่างสวยงาม จนปั จจุบนั โบสถ์ทีทําจากหินหลังนีซึงสร้ างโดยท่านนิคอนก็ยงั
ตังตระหง่านอยู่เช่นเดิม ไม่ได้ เสือมสลายไปด้ วยกาลเวลาและยังเป็ นทีศักดิสิทธิ แก่ผ้ ู
มาสวดภาวนาทีนี ทีสําคัญ จนปั จจุบนั ก็ยงั เห็นภาพพระตรี เอกภาพผู้ทรงกระทําการ
อัศจรรย์ซงเขี
ึ ยนโดยท่านสาธุคณ
ุ อันเดรอยูท่ ีนัน
ท่านนิคอนมรณภาพในวัย ปี เมือตอนทีท่านรู้ สึกถึงเวลาทีใกล้ เข้ ามานัน
ท่านเรี ยกพีน้ องมาสังคําชีแนะครังสุดท้ าย ซึงเป็ นเหมือนคําทีท่านเซอร์ กีเคยสังเสียไว้
ท่านนิคอนสังพีน้ องให้ รักษาพิธีสวดทังกลางวันกลางคืนเคร่ งครัด ไม่ออกจากสํานัก
สงฆ์บ่อย ให้ กล้ าหาญเข้ มแข็งในการเจอการทดสอบใจ ให้ เชือฟั งผู้นํา รักการทํางาน
หนัก การไม่พรํ าบ่น และจงอย่าปล่อยผู้ยากไร้ ทีมาขอพึงพิงออกไปมือเปล่า
ในทีสุดเมือท่านรับศีลมหาสนิทพระคริ สต์ แม้ ขยับตัวแทบไม่ได้ ท่านนิคอนผู้
กําลังจากไปก็กล่าวอํานวยพรพีน้ องและกล่าวว่า “โปรดส่งเราไปยังโบสถ์ทีสว่างไสว
นัน ทีเตรี ยมไว้ ให้ เราแล้ วด้ วยการสวดภาวนาของบิดาเรา เราไม่อยากอยู่ทีนีอีกต่อไป
แล้ ว” เห็นชัดว่าในวิวรณ์ ทีท่านได้ รับ ท่านเห็นการพักผ่อนสงบอันแสนประเสริ ฐซึง
เตรี ยมไว้ ให้ ท่าน แม้ ว่าท่านผู้ถ่อมตนยิงนีจะไม่ได้ อธิ บายอะไรมากมายแก่ใคร “จง
ออกไปเถิด ดวงวิญญาณเรา” ท่านพูดแผ่วเบาในตอนสุดท้ าย “จงไป ณ ทีทีถูกเตรี ยม
ไว้ ให้ เจ้ าแล้ ว จงไปอย่างยินดี พระคริ สต์ เรี ยกหาเจ้ าแล้ ว” เมือท่านทําเครื องหมาย
กางเขนทีหน้ าอก ท่านก็สนใจอย่
ิ
างสงบในพระองค์เมือวันที พฤศจิกายน
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ปั จจุบนั ร่ างศักดิสิทธิของท่านวางไว้ ใกล้ พระธาตุของท่านเซอร์ กี และเป็ นทีพอ
พระทัยพระเจ้ าทีจะให้ สงนี
ิ ไม่เพียงเป็ นอนุสรณ์แก่ความใกล้ ชิดในชีวิตชัวคราวบนโลก
นีเท่านัน แต่ยงั เป็ นหมายสําคัญของสายสัมพันธ์ ร่วมกันในชีวิตนิรันดร์ เพราะความรัก
ของเหล่านักบุญเหมือนความรักพระเจ้ าคือไม่ได้ อยู่ในกรอบเวลา หลายต่อหลายครัง
ท่านเซอร์ กีและท่านนิคอนปรากฏตัวและสร้ างการอัศจรรย์ด้วยกันตราบจนทุกวันนี...

บทที
ลูกศิษย์และคู่สนทนาของท่านเซอร์ กีในสํานักสงฆ์ท่าน
ในเขตคัสโตรมา ทีอับโนราและนูรมา ทีมอสโคว์และปิ ชโณช ทีทะเลสาบขาว
ทีเซอร์ ปคู อฟ ทีดุบนา ในเขตโวลักดาและทเวียร์ ในเขตคาลุชสก์และซวินิโกรัด
อีกครังทีคัสโตรมา คูส่ นทนาทีโวลักดา ทีมาเฮรีย ในเขตเมืองรัสโตฟ ซุสดาล และเพิร์ม
ตํานานอันก้ องไกลและร่องรอยทีไม่ชดั เจน ดวงดาวของดินแดนแห่งราตรี
(1345 – ศตวรรษที )
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ตะเกี ยงแห่งแสงมหาศาล ผูน้ ําเหล่า
นักบวชมากมายไปสู่พระคริ สต์
อิค. มิเนอี
จงชืนชมยิ นดีเถิ ด ผูท้ ีสร้างสํานักสงฆ์ มากมายในถิ นกันดาร
ด้วยการเดิ นทางข้ามของตนเอง
อคาฟี สต์ อิค.

ลูกศิษย์และมิตรทางจิตวิญญาณของท่านเซอร์ กีก่อตังสํานักสงฆ์ใหม่ๆ ถึง แห่ง
จากจํานวนดังกล่าวมีผ้ กู ่อตังสํานักสงฆ์ใหม่ของตนถึง แห่ง ด้ วยเหตุนี ลูกหลาน
ทางจิตวิญญาณของท่านเซอร์ กีแห่งราโดเนชจึงแพร่ หลายไปทัวตะวันออกเฉียงเหนือ
ของรัสเซีย ทุกทีจุดไฟพระกรุ ณาคุณในชีวิตทางจิตวิญญาณพระเจ้ าและหลังแสงแห่ง
ปั ญญาการรู้ แจ้ งในพระคริ สต์ หากนับดูในปั จจุบนั แล้ ว เราไม่อาจมองออกเลยว่าการ
แผ่ขยายของชีวิตนักบวชอย่างท่านเซอร์ กีขจรขจายไปมากเพียงใดจากเพียงทีอาราม
สงฆ์ชนสู
ั ง เราจํากัดตรงนีด้ วยข้ อมูลคร่ าวๆ เกียวกับลูกศิษย์และคูส่ นทนาท่านเซอร์ กี
ซึงก่อตังอารามตนและใกล้ ชิดส่วนตัวกับท่านนักบุญ
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1. หนึงในลูกศิษย์ผ้ รู ับการปลงผมบวชจากท่านเซอร์ กีคือท่านอัฟวรามีแห่งกาลิช
ซึงเรี ยกขานกันว่าการาเดียตสกี และชูโ อลมสกี จากคําพยานในชี วประวัติว่าท่า น
มรณภาพวันที กรกฎาคม
ในวัยชรา ก็เดาว่าท่านแก่กว่าท่านเซอร์ กีหลายปี
ซึงขณะนันอายุเพียง ปี เท่านัน ท่านอัฟวรามีทํางานทีวัดราโดเนชแผนกอบขนมปั ง
และครั ว ท่า นแบกฟื นและนํ าสํา หรั บ พี น้ อ ง หลัง จากนันก็ รั บ สมณศัก ดิ ท่า นหวัง
บําเพ็ญเพียรให้ สงู ขึนจึงลาท่านเซอร์ กีไปดินแดนป่ าเถือนในตอนนันคือแคว้ นกาลิช ที
นันเองบนภูเขาแห่งหนึงใกล้ ทะเลสาบกาลิเซีย ท่านแกะสลักภาพไอคอนอัศจรรย์เป็ น
รู ปพระมารดาพระเจ้ า “ผู้ทรงมีพระทัยอ่อนโยน” สร้ างวัดน้ อยและเรื อนพักงทีนัน เมือ
สถานทีใหม่ของท่านล่วงรู้ถึงเจ้ าชายดิมิตรี ฟิ โอดอร์ โรวิชแห่งกาลิเซีย ท่านอัฟวรามีจึง
นําของศักดิสิทธิ ทีแกะด้ วยฝี มือตนมาทีกาลิชตามรั บสังเจ้ าชาย ซึงท่านเสด็จทาง
ทะเลสาบในเรื อชาวประมงธรรมดา ตามตํานานทีชาวบ้ านเล่ามากล่าวว่าตรงทีที
ล่องเรื อนันยังเห็นธารนําซึงต่างจากสายนําอืน จึงเรี ยกตรงนันว่ารอยนําอัฟวรามี เกิด
เหตุปาฏิหาริ ย์มากมายทีกาลิชจากภาพไอคอนทีท่านแกะสลัก เจ้ าชายจึงให้ เงินทุน
ท่านเพือสร้ างวัดตรงทีเกิดปาฏิหาริ ย์บ่อยๆ สร้ างสํานักสงฆ์เพือถวายเกียรติแก่พระ
มารดาเจ้ าเสด็จขึนสวรรค์ ส่วนท่านอัฟวรามีก็ถกู โน้ มน้ าวให้ เป็ นพระอธิการทีนัน ท่าน
ทํางานหนักมากเพือเปลียนคนชนป่ าเถื อนแห่งชูดสกี ให้ หันมาเชื อพระคริ สต์ พระ
มารดาเจ้ าช่วยเหลือท่านชัดเจนด้ วยการสร้ างปาฏิหาริ ย์มากมายจากภาพไอคอน เมือ
วัดมีคนมาพํานักจํานวนมาก ท่านสาธุคณ
ุ ก็ออกไปทีแห่งใหม่ไกลจากวัดเดิมประมาณ
เวียร์ สตา ลูกศิษย์ ตามไปเจอท่าน และก่อตังวัดใหม่ทีนีนามว่าสํานักสงฆ์ แห่ง
รัดประคดพระมารดาเจ้ า (ปั จจุบนั คือตําบลโอเซียร์ กี) หลังจากนันท่านอัฟวรามีก็ไป
แม่นําวีกา ตังสํานักสงฆ์ใหม่อีกแห่งทีนันในนามวิหารแห่งพระมารดาเจ้ า หลังจากนัน
ท่านก็จากไปอีก ในระยะทางกว่า เวียร์ สตาจากสํานักสงฆ์ใหม่ทีริ มแม่นาวี
ํ กา ท่าน
ตังสํานักสงฆ์ใหม่แห่งทีสีเพือเป็ นเกียรติแด่ความคุ้มครองของพระมารดาผู้ทรงบริ สทุ ธิ
ยิง ซึงทีนีเองท่านมรณภาพกลับไปหาพระเจ้ า นันเองคือทีมาทีเทียนสว่างแห่งความ
ถ่อมตนย้ ายจากทีหนึงไปอีกทีหนึง และทุกทีก็จดุ ประกายไฟแห่งชีวิตฝ่ ายวิญญาณ

218

บทที 20

2. ท่านปาเวล อับโนรสกี หรื อโคเมลสกี เป็ นชาวมอสโคว์โดยกําเนิด ปลงผมที
สํานักสงฆ์แห่งหนึงแถบลุม่ นําโวลกา เป็ นลูกศิษย์คนแรกๆ ของท่านเซอร์ กี รับใช้ ทา่ น
นักบุญทีสํานักสงฆ์ในการอบขนมปั งและครัวเช่นเดียวกับท่านอัฟวรามี และรับใช้ ทา่ น
เซอร์ กีทีเรื อนเช่นกัน ท่านทํางานทีนันหลายปี ภายหลังขออนุญาตนักบุญเพือแสวงหา
การสันโดษคนเดียวในป่ าชายเขต หลังจากใช้ ชีวิตทีนัน ปี เมือพีน้ องเริ มมาเยียม
จึงขออนุญาตท่านเซอร์ กีอีกครังเพือปลีกวิเวกในทีกันดารห่างไกลกว่าเดิม ท่านนักบุญ
ให้ กางเขนทองแดงเป็ นทีระลึกแก่ศิษย์ผ้ จู ริ งจังในการบําเพ็ญเพียร และรักษาศีลนิง
เงียบไม่พดู จา ท่านปาเวลเดินทางไปทัวดินแดนห่างไกล มาหยุดพักทีป่ าโคเมลสก์ตรง
ริ มแม่นําเกรี ยซาวิตซา ท่านเลือกโพรงไม้ ของต้ นไม้ ใหญ่ อายุมากต้ นหนึงใช้ เ ป็ น ที
พํานักแทนเรื อนพัก ท่านบําเพ็ญเพียรโดยไม่พบหน้ าผู้ใดเลยเป็ นเวลาสามปี หลังจาก
นันก็เดินทางไปแม่นํานูรมา ทีนันเองตังเรื อนใหญ่กว่าเดิมทําจากตอไม้ ทีโค่นแล้ ว ครัง
หนึงท่านเซอร์ กีแห่งนูรมาซึงเป็ นศิษย์ทา่ นเซอร์ กีแห่งราโดเนชเช่นกันมาหาท่าน พบว่า
มีนกมาทํารังใกล้ ตวั ท่านปาเวล บางตัวเกาะศีรษะท่าน บ้ างก็เกาะไหล่ ท่านให้ อาหาร
มันด้ วยมือ ตรงนันมีหมียืนอยู่กําลังรอรับอาหารจากท่าน สุนขั จิงจอกและกระต่ายวิง
ไล่รายล้ อมท่านรออาหารเช่นกัน... นันแหละ ชีวิตบุรุษคนแรกทีไม่ร้ ู จกั ความบาป มีผ้ ู
รักความเงียบเริ มมาขออาศัยกับท่าน ตอนแรกท่านไม่ยินยอม แต่ภายหลังเมือระลึกถึง
คําแนะนําของท่านเซอร์ กีแห่งราโดเนช ท่านจึงไปขอพระพรจากท่านมิโตรโปลิตนั โฟธีย์
เพือก่อสร้ างสํานักสงฆ์ ในรู ปแบบการใช้ ชีวิตร่ วมกันนามว่าสํานักสงฆ์ แห่งพระตรี
เอกภาพผู้ทรงบันดาลชีวิต ด้ วยความถ่อมใจเป็ นทีสุดท่านไม่รับสมณศักดิใดๆ ครัน
เมืออายุ
ปี ขณะนอนรอการสินอายุขยั อย่างสงบบนเตียง วันที มกราคม ค.ศ.
ท่านเล่าให้ พีน้ องฟั งถึงการเผาทําลายเมืองคัสโตรมาในวันนันโดยตาตาร์ และ
วันที มกราคม ท่านก็จากไปหาพระเจ้ าในสวรรค์ ปั จจุบนั สํานักสงฆ์ท่านยังเก็บ
รักษากางเขนซึงได้ รับจากท่านนักบุญเซอร์ กีเป็ นทีระลึก
3. ในระยะทาง เวียร์ สตาจากทีพํานักห่างไกลของท่านปาเวล มีสหายอีกท่านที
ร่ วมบําเพ็ญเพียรและเป็ นบิดาทางจิตวิญญาณของท่านปาเวลด้ วย นันคือท่านเซอร์ กี
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แห่งนูรมา ท่านเป็ นชาวกรี กโดยกําเนิด มาทีสํานักสงฆ์แห่งราโดเนชโดยเดินทางมา
จากภูเขาอาโฟน อาศัยอยู่ภายใต้ การชีแนะของท่านนักบุญเซอร์ กีเป็ นเวลานาน ตาม
การยินยอมของท่านนักบุญเซอร์ กี ท่านเซอร์ กีชาวกรี กท่านนีจึงก่อตังสํานักสงฆ์ทีริ ม
แม่นํ านูร มาชื อสํานักสงฆ์ แห่งพระคริ สต์ ทรงจํ าแลงพระกาย ท่า นเซอร์ กีและท่าน
ปาเวลมักไปมาหาสูก่ นั โดยท่านปาเวลด้ วยการเคารพให้ เกียรติยิงมักไปส่งท่านเซอร์ กี
เป็ นระยะทาง ใน จากระยะทางระหว่างสํานักสงฆ์ของท่านทังสอง ทีตรงนันทีมัก
เป็ นทีจากลาระหว่างสหายผู้ศกั ดิสิทธิทังสอง มีการสร้ างวัดน้ อยรํ าลึกขึน ท่านเซอร์ กี
แห่งนูรมามรณภาพวันที ตุลาคม
4. ในระยะทาง เวียร์ สตาจากสํานักสงฆ์ท่านปาเวล เป็ นสํานักสงฆ์แห่งการ
กลับคืนพระชนมชีพพระคริ สต์ ซึงก่อตังขึนก่อนสํานักสงฆ์ทา่ นปาเวล ด้ วยศิษย์เซอร์ กี
อีกท่านคือท่านซิลเวสเตอร์ แห่งอับโนรา ท่านบําเพ็ญเพียรอยู่นานทีริ มฝั งนําอับโนรา
ในป่ าดิบนี จนมีชาวบ้ านหลงทางคนหนึงมาเจอพระผู้รับใช้ พระเจ้ าคนนีทีนี หลังจาก
นัน ในทีเปลียวทีท่านฝึ กตนก็เริ มมีผ้ รู ่ วมบําเพ็ญเพียรมาตังรกรากด้ วยและเกิดเป็ น
สํานักสงฆ์ขึนมา ท่านอัครสังฆราชอเล็กซีอวยพรให้ สร้ างโบสถ์ในนามโบสถ์ แห่งการ
กลับคืนพระชนมชีพพระคริ สต์ ท่านซิลเวสเตอร์ มกั เดินทางคนเดียวในทีเปลียวห่างไกล
ผู้คนในป่ าดิบ ซึงปั จจุบนั เรี ยกกันว่า “ป่ าต้ องห้ าม” จากทีนันท่านมักออกมาสนทนา
กับผู้มาเยียมตรงจุดทีปั จจุบนั เป็ นวัดน้ อย ท่านมรณภาพวันที เมษายน ปี
5. และ
6. ท่า นอัน โดรนิ ก และท่า นซาฟวา ท่า นอัน โดรนิ ก “ผู้เ งี ย บเชี ย บถ่ อ มตนและ
สํารวมนัก” ตามคํากล่าวของผู้เขียนจดหมายเหตุ เกิดทีเขตเมืองราโดเนชเช่นเดียวกับ
ท่านเซอร์ กีผ้ เู ป็ นอาจารย์ ท่านเซอร์ กีรักลูกศิษย์คนนีมากในความดีงามและการเชือฟัง
โดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง และมักสวดภาวนาเพือลูกศิษย์คนนีบ่อยๆ ให้ พระองค์ทรงปกปั ก
รักษาจิตใจบริ สทุ ธิ จากการล่อลวงของมารร้ าย และช่วยเขาบรรลุการแสวงหาธรรม
ของตน ท่านอันโดรนิกประสงค์ นานแล้ วจะก่ อตังสํา นัก สงฆ์ ทีใช้ ชีวิตแบบแบ่ง ปั น
ร่ วมกันเป็ นของตัวเอง และไม่ได้ ปิดบังความตังใจนีจากท่านเซอร์ กี เราเห็นก่อนหน้ านี

220

บทที 20

ว่าความประสงค์ทีประเสริ ฐแบบนีเกิดขึนได้ อย่างไร เมือท่านนักบุญอเล็กซีขอตัวศิษย์
คนนีเพือเป็ นพระอธิ การสํานักสงฆ์ สร้ างใหม่ในนามสํานักสงฆ์ แห่งพระผู้ประทาน
ความรอดผู้ทรงเปี ยมเมตตา สถานทีนันไม่ไกลนักจากเครมลิน ประมาณ เวียร์ สตา
บนริ มแม่นําเยาซา ท่านเซอร์ กีมาเสกเจิมสํานักสงฆ์แห่งนีเอง ใน ค.ศ.
สํานัก
สงฆ์ก็แล้ วเสร็ จ ท่านเซอร์ กีมาหาลูกศิษย์ทีรักหลายครัง หนุนใจลูกศิษย์ในการบําเพ็ญ
เพียรทีนีในการสนทนาของทังสองท่าน ครังหนึงท่านนักพรตผู้ยิงใหญ่แวะมาทีนีเพือ
คารวะพระฉายาพระผู้ประทานความรอด (ซึงเคลือนย้ ายมาโดยท่านสังฆราชอเล็กซี
จากคอนสแตนติโนเปิ ล) ก่อนจะออกเดินทางไกลไปเมืองโนฟโกรัดทางตอนใต้ (ค.ศ.
) ท่านสนทนากับท่านอันโดรนิกเป็ นเวลานาน ในตอนหลังสร้ างวัดน้ อยขึนตรงทีที
ทังสองท่านแยกจากกันซึงหันไปทางเมืองวลาดีมีร์ ภายใต้ การดูแลของท่านอันโดรนิก
มี นัก บวชร่ ว มอุด มการณ์ แ ละสืบ ทอดตํ า แหน่ง พระอธิ ก ารคื อ ท่า นซาฟวา รวมทัง
นักเขียนภาพไอคอนมีชือทีสุดของรัสเซีย อันเดร รู โบลยฟ และดานิอิล ซึงทังสองร่ วม
วาดภาพตรงประตูทางเข้ าวิหารแห่งการแจ้ งข่าวประเสริ ฐ โบสถ์ตา่ งๆ ในเมืองวลาดีมรี ์
และอารามสงฆ์ชนสู
ั งของท่านเซอร์ กี จนถึงปั จจุบนั ตรงด้ านขวามือของประตูกษัตริ ย์
ในวิหารแห่งพระตรี เอกภาพก็ยงั มีภาพไอคอนกระทําอัศจรรย์ของพระตรี เอกภาพอยู่
ซึงเขียนโดยท่านอันเดร รูโบลยฟ
7. ในเวลาเดียวกันกับการก่อตังสํานักสงฆ์ของท่านอันโดรนิก (ปี
) ก็เกิด
สํานักสงฆ์ทีปิ ชโณช ก่อตังโดยท่านเมโฟดีผ้ รู ักถินกันดาร ในวัยหนุ่มท่านมาหาท่าน
เซอร์ กีและอาศัยภายใต้ กํากับของท่านหลายปี ภายหลังด้ วยความเห็นชอบของท่าน
นักบุญ ท่านเมโฟดีก็ออกบําเพ็ญเพียรในป่ าสนลึกหลังแม่นายาโฮรมาและเนิ
ํ
นเขาทีไม่
ใหญ่นกั ท่ามกลางบ่อโคลน ท่านก่อตังเรื อนทีนัน เมือพีน้ องมาตังถินฐานใกล้ ทีพํานัก
ท่าน ท่านเซอร์ กีซงเดิ
ึ นทางมาเยียมก็แนะนําให้ ทา่ นสร้ างสํานักสงฆ์ขึนบนริ มฝังแม่นํา
อีกฝังหนึง ซึงแห้ งกว่าฝังบ่อโคลนนี และอํานวยพรแก่สถานทีใหม่ ซึงจนถึงปั จจุบนั วัด
ก็ยงั ตังอยู่ทีนัน ท่านเมโฟดีทํางานหนักก่อสร้ างด้ วยตนเอง แบกซุงหนักเดินเท้ าข้ าม
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แม่นํา ด้ วยเหตุนีสํานักสงฆ์ จึงได้ ฉายาว่า “ปิ ชโณช”22 ส่วนแม่นํานันก็ เลยเรี ยกกัน
ว่าปิ ชโณชเช่นกัน บางครังท่านมักออกไปไกลกว่า เวียร์ สตาจากวัดเพือฝึ กการถือศีล
นิงเงียบไม่พดู ไม่จา บ่อยครังท่านเซอร์ กีมาหาท่านเพือสนทนาด้ วย ด้ วยเหตุนีสถานที
ตรงนีจึงเรี ยกกันว่าบีเซียดา23 ซึงตอนนีเป็ นวัดน้ อยตังอยู่ ท่านเมโฟดีคือ “คู่สนทนา
และผู้ร่วมถือศีล” ของท่านเซอร์ กี ท่านมรณภาพให้ หลังท่านเซอร์ กีไป เดือน ในวันที
มิถุนายน
จนถึงปั จจุบนั สํานักสงฆ์ ท่านยังเก็ บจอกไวน์ ทําจากไม้ ซึงท่าน
เมโฟดีใช้ ประกอบพิธีกรรมเสมอ และกล่องไม้ พร้ อมพระธาตุทา่ นเซอร์ กีแห่งราโดเนช
8. ท่านฟิ โดอร์ หรื อชื อทางโลกคือยอห์ น เป็ นหลานท่านเซอร์ กีซึงปลงผมบวช
ตังแต่หนุม่ โดยท่านเซอร์ กี เป็ นศิษย์ผ้ เู ป็ นทีรักใคร่เอาใจใส่ทีสุดคนหนึงของท่านเซอร์ กี
เมือรับสมณศักดิก็ประสงค์จะก่อตังสํานักสงฆ์ทีใช้ ชีวิตแบบแบ่งปั นร่ วมกันเป็ นของ
ตัวเอง และเปิ ดใจเรื องนีแก่คณ
ุ อาผู้เป็ นอาจารย์ ท่านเซอร์ กีกล่าวอวยพร แม้ แต่มาดู
สถานทีทีท่านฟิ โอดอร์ เลือกไว้ บนทีสูง ริ มฝั งแม่นํามอสโคว์ เ พือสร้ างสํานักสงฆ์ ใ น
อนาคต เหตุการณ์นเกิ
ี ดขึนประมาณปี
ชือเสียงชีวิตนักบวชของท่านฟิ โอดอร์ ทํา
ให้ เกิ ดพีน้ องเพิมขึนมากมาย เจ้ าชายยิงใหญ่ ทรงเลือกท่านฟิ โอดอร์ เป็ นพระผู้ฟั ง
สารภาพบาปและส่งท่านไปทําภารกิจพระศาสนจักร ไปหาพาทริ อาร์ คแห่งคริ สตศาสน
จักรสากล มิโตรโปลิตนั อเล็กซีเอ็นดูทา่ นฟิ โอดอร์ เหมือนบิดากับบุตร ส่วนท่านคีเปรี ยน
ก็เขียนจดหมายมาหาท่านพร้ อมกับท่านเซอร์ กี ตําแหน่งใหญ่โตทีท่านรับมอบหมาย
ทําให้ อาอย่างท่านเซอร์ กีกงั วล “คอยดูแลเรื องเกียรติและความรุ่ งเรื อง” ท่านจึงสวด
ภาวนา “ให้ เขาสําเร็ จลุลว่ งโดยไม่มีข้อขัดขวาง” ท่านเซอร์ กีนบั สํานักสงฆ์ซโี มนอฟของ
พระฟิ โอดอร์ เ ป็ น เหมือนสํานักสงฆ์ พี น้ อ งกัน เมื อใดก็ ตามทีจํ า เป็ น หรื อมีเหตุต้อง
เดินทางมามอสโคว์ ท่านเซอร์ กีจะตรงมาทีวัดซีโมนอฟ ซึงสร้ างเรื อนพักเฉพาะให้ ท่าน
22

ปิ ช โณช คําแรกแปลว่าด้ วยการเดิน คําหลัง แปลว่านํ าหนัก, ภาระ รวมแล้ วคํานี
หมายถึงสิงทีแบกเดินไป
23

บีเซียดา แปลว่าการสนทนา
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ด้ วยรักสงบถ่อมตัวถ่อมใจและรักการทํางาน ท่านฟิ โอดอร์ ทีวัดซีโมนอฟร่ วมทํางาน
พร้ อมเหล่าพีน้ องในวัดพรวนดินรดนําในแปลงด้ วยมือท่านเอง ปลูกต้ นไม้ ขุดหลุมทํา
บ่อ และทางเดินนํา ปั จจุบนั ก็ยงั เห็นผลการทํางานหนักทีท่านเคยทําไว้ ทีนี นันคือไม่
ไกลจากสํานักสงฆ์นกั บนพืนทีราบสูงดินทรายมีบ่อนําขนาดใหญ่ (เส้ นรอบวงถึง
ซาฌิน24) และลึก (เส้ นผ่านศูนย์กลางถึง อาร์ ชิน25) ซึงขอบบ่อยกร่องและปลูกริ มบ่อ
ด้ วยต้ นเบิร์ช ตามตํานานเล่าขานมาว่า บ่อนีขุดขึนด้ วยมือเหล่านักพรตรุ่ นแรกๆ ที
สํานักสงฆ์ซีโมนอฟ ในการทํางานหนักครังนันท่านเซอร์ กีก็ร่วมลงมือลงแรงด้ วย ด้ วย
เหตุนีจึงเรี ยกบ่อนํานีว่าบ่อ “ท่านเซอร์ กี” เหล่าคนเฒ่าคนแก่ทีอาศัยในมอสโคว์มา
นานเล่าว่าคนป่ วยจํานวนมากไม่ว่าในฤดูไหนก็ตาม ต่างพากันมาว่ายนําในบ่อนีด้ วย
ความเชือและภาวนาแน่วแน่วา่ จะหายจากโรค และรับผลหายดีจริ งๆ ตังแต่อดีตกาล
มาในวันครึ งทางของเทศกาลสมโภชพระจิตเจ้ า จะมีการแห่รอบบ่อนําเพือทําการเสก
ภายหลังท่านฟิ โอดอร์ เป็ นพระอัครสังฆราชแห่งเมืองรัสโตฟ แม้ ท่านจะดูแลบริ หารที
นันไม่นาน ก็ทิงอนุสรณ์แห่งวีรกรรมท่านด้ วยการตังอารามหญิงชืออารามพระมารดา
พระเจ้ าประสูติ ท่านมรณภาพวันที พฤศจิกายน
9. และ
10. วัดซีโมนอฟของท่านฟิ โอดอร์ กําเนิดนักพรตสองท่าน คือคีริลล์และเฟราปอนต์
แห่งเบโลเซียรสก์ ซึงทังสองนําคําสังสอนของพระอาจารย์เซอร์ กีมาใช้ เป็ นประโยชน์
ท่านแรกถูกพามาหาท่านเซอร์ กีทีสํานักสงฆ์โดยสหายท่านเซอร์ กีคือท่านสเตฟาน
มาฮรี ชสกี เมือท่านมาทีวัดซีโมนอฟ ก็เจอคีริลล์เป็ นคนแรกทีโรงทําขนมปั ง ท่านพระ
อาจารย์ผ้ มู ีญาณหยังรู้ อนาคตก็ร้ ู ว่าจะเกิดอะไรขึนในอนาคตกับคีริลล์ผ้ นู ี ด้ วยความ
รักเอ็นดูยิงก็สนทนากับพระคีริลล์เรื องความรอดของวิญญาณ หลังจากท่านฟิ โอดอร์
มรณภาพ ท่านคีริลล์เป็ นพระอธิ การสํา นัก สงฆ์ ซี โมนอฟอยู่ชัวระยะเวลาหนึง แต่
24

ซาฌินเท่ากับ .

25

อาร์ ชินเท่ากับ . เซนติเมตร

เมตร
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ภายหลัง ด้ วยความรักปลีกวิเวกและออกบําเพ็ญเพียรเพือรักษาศีลเงียบ ท่านจึงเก็บ
ตัวทีเรื อนพักท่านทีซีโมนอฟทีเก่า จากทีนันเอง ท่านพร้ อมสหายคือท่านเฟราปอนต์ก็
ไปยังดินแดนเบโลเซียรสก์ ท่านคีริลล์ก่อตังวัดแห่งการใช้ ชีวิตร่ วมกันทีนันคือสํานัก
สงฆ์แห่งพระมารดาพระเจ้ าเสด็จขึนสวรรค์ (ปี
) ส่วนท่านเฟราปอนต์ตงสํ
ั านัก
สงฆ์ลกั ษณะเดียวกันชือสํานักสงฆ์แห่งพระมารดาพระเจ้ าประสูติ (ปี
) ใน ค.ศ.
ท่านเฟราปอนต์ ตามพระประสงค์เจ้ าชายอันเดร ดิมิตรี เยวิช แห่งโมฌายสก์
ย้ ายไปเมืองโมฌายสก์ และทีนีเอง ประมาณ เวียร์ สตาจากตัวเมือง ท่านตังสํานัก
สงฆ์ลเู ฌียตสกีทีท่านมรณภาพวันที พฤษภาคม
ส่วนท่านคีริลล์มรณภาพ
วันที กรกฎาคม
11. ราวปี
เจ้ าชายวลาดีมีร์ อันเดรเยวิช ผู้ก่อตังเมืองเซอร์ ปคู อฟประสงค์ตงั
สํานักสงฆ์ให้ เป็ นโรงเรี ยนพระธรรมและจริ ยธรรมดีทีสุด จึงเชิญท่านเซอร์ กีมาเมืองนี
และขอคําปรึ กษา ท่านนักบุญอํานวยพรให้ ความตังใจดีของเจ้ าชายและไปดูสถานที
เตรี ยมสร้ าง สถานทีนันเรี ยกว่า “ทีสูง” เพราะตังบนชายฝั งทีราบสูงริ มแม่นานาราใกล้
ํ
แม่นาโอกาในป่
ํ
าเป็ นระยะ เวียร์ สตาจากตัวเมือง วันที ธันวาคม
ท่านเซอร์ กี
ลงหินเสาหลักทีนีเพือเป็ นเกียรติแก่ “การทรงครรภ์นางอันนามารดาของพระมารดา
เจ้ า” เจ้ าชายทรงขอร้ องท่านเซอร์ กีให้ ทิงศิษย์ทีเดินทางมากับท่านเป็ นผู้ดแู ลการสร้ าง
สํานักสงฆ์ใหม่นี ศิษย์ผ้ นู นคื
ั อท่านอฟานาซีหรื อชือทางโลกคืออันเดร ท่านอฟานาซีมา
หาท่านเซอร์ กีตงแต่
ั วยั หนุ่มถึงอารามสงฆ์ชนสู
ั งกันดารทีราโดเนช ท่านรักเอ็นดูท่าน
มากด้ วยเป็ นคนเชือฟั งไม่โต้ เถียงและถ่อมตนยิง ท่านนักบุญเสียดายทีจะทิงอฟานาซี
ส่วนท่านอฟานาซีเองก็ไม่อยากจากท่านนักบุญ ทว่า “นันเป็ นพระประสงค์พระเจ้ า”
ท่านเซอร์ กีกล่าว ท่านอฟานาซีก็เชือฟั งโดยดี โดยการช่วยเหลือของเจ้ าชายน่านับถือ
สํานักสงฆ์สร้ างเสร็ จรวดเร็ ว ท่านอฟานาซีมีลกู ศิษย์ลกู หาเพิมขึนเร็ ว ท่านเซอร์ กีมา
เยียมอฟานาซีหลายครังถึงเซอร์ ปคู อฟ ส่งว่าทีพระอธิการผู้สบื ตําแหน่งคือท่านนิคอน
มาเป็ นศิษย์คนแรกของทีนี ต่อมาก็เป็ นพระหัวหน้ าคนแรกเช่นกัน เจ้ าชายยิงใหญ่ทรง
สร้ างโบสถ์ทําจากหินทีสํานักสงฆ์ ซึงมิโตรโปลิตนั คีเปรี ยนเสกเจิมเอง แต่นนมา
ั ก็เกิด
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สัมพันธภาพลึกซึงระหว่างท่านนักบุญสังฆราชและพระอธิการ หลายครังท่านคีเปรี ยน
เขียนจดหมายส่วนตัวในฐานะเพือนสนิทถึงท่านอฟานาซี ท่านพระอธิ การทีภักดีต่อ
ท่านนักบุญอย่างจริ งใจก็แบ่งปั นความทุกข์ยาก และร่ วมเดินทางไปกับท่านในคราว
ลําบากถึงเคียฟและคอนสแตนติโนเปิ ล ปี
ท่านอฟานาซีซือเรื อนตนเองในวัด
สํานักสงฆ์แห่งท่านยอห์ นผู้มาล่วงหน้ าทีคอนสแตนติโนเปิ ล และพํานักทีนันพร้ อม
เหล่าสาวกจนมรณภาพ ท่านทํางานหนักเรื องแปลและคัดลอกหนังสือคําสอนของ
เหล่าพระบิดาศักดิสิทธิ (ทีโด่งดังก็เช่นหนังสือประมวลกฎ “ดวงตาแห่งพระศาสนจักร”
ทีท่านเขียน) ท่านส่งภาพไอคอนมากมายกลับมาทีสํานักสงฆ์จากคอนสแตนติโนเปิ ล
และมรณภาพทีคอนสแตนติโนเปิ ลในปี
ทีสํานักสงฆ์ตน ผู้สืบทอดตําแหน่งท่าน
คือศิษย์ชือเดียวกัน คือท่านอฟานาซีซงมี
ึ ชือเสียงในการทําอัศจรรย์มากมาย หลังจาก
ท่านมรณภาพแล้ ว ในหมู่ลกู ศิษย์ท่านทีโด่งดังได้ แก่ท่านนิกิตา ในสํานักสงฆ์ทา่ นยัง
เก็บรักษาผ้ าปูแท่นบูชาย้ อมสีสวยงามและเสือคลุมทีตกแต่งแล้ วของท่านเซอร์ กี
12. หนึงปี ให้ หลังจากการสร้ างสํานักสงฆ์ทีเซอร์ ปคู อฟ ท่านเซอร์ กีก่อตังสํานักสงฆ์
ทีผู้อา่ นรู้จกั แล้ ว นันคือสํานักสงฆ์ทีคีร์ฌาช พระอธิการท่านแรกของทีนันได้ แก่ลกู ศิษย์
ท่านคือท่านโรมัน ซึงมรณภาพวันที กรกฎาคม
13. และ
14. ปี
มี ก ารก่ อ ตังสํา นัก สงฆ์ แ ห่ง พระมารดาพระเจ้ า เสด็ จ ขึนสวรรค์ ที
ตําบลสโตรมึนเนียริ มฝั งนําดูเบียนก้ า พระอธิการท่านแรกหรื อผู้ก่อตังคือท่านลีออนธี
ศิษย์ ท่านเซอร์ กี ให้ หลังไป ปี ใน ค.ศ.
หลังชัยชนะมีชือเสียงทีทุ่งคูลิโควา
เจ้ าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิช ก่อตังสํานักสงฆ์แห่งพระมารดาเสด็จขึนสวรรค์อีกแห่งหนึง
ทีริ มแม่นําดูเบียนก้ า ซึงเป็ นสํานักสงฆ์ “บนเกาะ” ทีท่านซาฟวาศิษย์ท่านเซอร์ กีเป็ น
พระอธิการ ซึงในภาพไอคอนทีปรากฏในโบสถ์ทีสํานักสงฆ์ชนสู
ั งแห่งพระตรี เอกภาพ
ท่านซาฟวายืนในภาพพร้ อมตาขวาปิ ด ท่านเซอร์ กีมอบของอย่างหนึงเพือเป็ นการเอา
ฤกษ์ แก่วดั แห่งนี ซึงตามตํานานกล่าวกันว่าเป็ นภาพไอคอนของพระมารดาเจ้ า “จาก
ไซปรัส” ซึงยังเป็ นทีเคารพบูชาในโบสถ์ทีตําบลสโตรมึนเนียจนถึงปั จจุบนั

ลูกศิษย์และคูส่ นทนาท่านเซอร์ กใี นสํานักสงฆ์ทา่ น
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15. ท่านอฟานาซีนกั พรตผู้ “เรี ยกขานกันว่า ไม้ เท้ าเหล็ก” บําเพ็ญเพียร ณ ทีนัน ซึง
ภายหลังเป็ นวัดแห่งการฟื นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์แห่งชีรีปาเวียตส์ ปั จจุบนั เป็ น
สํานักสงฆ์แห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริ สต์ทีเมืองชีรีปาเวียตส์
16. ท่านเซโนโฟนต์แห่งตูตาน ตังสํานักสงฆ์แห่งการเสด็จขึนสวรรค์แห่งเมืองตูตาน
ที ริ ม ฝั งแม่นํ าทมาในระยะทางประมาณ เวี ย ร์ ส ตาห่า งจากเมือ งทเวี ยร์ ซึงใน
ปั จจุบนั เป็ นตําบลตูตาน วันฉลองรํ าลึกของท่านคือวันที มกราคม
17. ท่านเฟราปอนต์แห่งโบโรเวียนสก์ ผู้ก่อตังสํานักสงฆ์แห่งพระมารดาพระเจ้ า
เสด็จขึนสวรรค์ทีเมืองโบโรเวียนสก์ ตังอยูป่ ระมาณ เวียร์ สตาจากเมืองโมซาลสก้ า
(เขตปกครองคาลุชสก์ ) ตํานานกล่าวว่าท่านเซอร์ กีอํานวยพรให้ นกั บวชเฟราปอนต์
ด้ วยภาพไอคอนแห่งพระมารดาพระเจ้ าเสด็จขึนสวรรค์ ท่านเฟราปอนต์นําภาพนีมา
ในเขตชานเมืองของเขตโบโรเวียนสก์ ในปั จจุบนั ด้ วยท่านเหนือยอ่อนมากจากการ
เดินทาง ท่านเอนกายลงใต้ ร่มเงาต้ นไม้ ยืนต้ นและวางภาพไอคอนนันไว้ ใต้ ต้นใม้ แต่
เมือตืนขึนมา ปรากฏว่าท่านไม่พบภาพไอคอน ท่านเดินตามหาอยู่นาน ในทีสุดก็พบ
อยู่กลางทุ่งหญ้ าในป่ าใต้ ต้นสน การปาฏิหาริ ย์หายตัวของรู ปไอคอนแบบนีเกิดขึนซํา
ทังหมดสามครั ง และกลับ มาอยู่ที เดิ มทังหมดสามครั งเช่นกัน ท่า นจึ ง รู้ ว่านันเป็ น
เครื องหมายบอกเหตุจากพระมารดาเจ้ าผู้ทรงบริ สทุ ธิยิงทีทรงต้ องการเลือกทีตรงนีเป็ น
ทีสร้ างสํานักสงฆ์ ท่านจึงสร้ างสํานักสงฆ์ขึนทีนัน ไม่นานหลังจากนัน เหล่านักพรตที
โดดเดียวก็มารวมตัวกับท่าน ก่อตังเป็ นสํานักสงฆ์ขนจริ
ึ งจัง ปี ทีท่านมรณภาพไม่ทราบ
แน่ชดั ภาพไอคอนศักดิสิทธิพระมารดาพระเจ้ าเสด็จขึนสวรรค์จนปั จจุบนั ก็ยงั ตังอยูท่ ี
โบสถ์ในเขตเมืองโบโรเวียนสก์
18. ท่านซาฟวาแห่งสโตโรช เมือท่านเซอร์ กีมรณภาพและหลังจากท่านนิ ค อน
ตัดสินใจออกบําเพ็ญเพียรเพือถือศีลเงียบ ท่านซาฟวาบริ หารอารามสงฆ์ชันสูงท่าน
เซอร์ กี เ ป็ น เวลา ปี อนุส รณ์ ก ารดูแ ลอารามสงฆ์ ท่ า นเซอร์ กี ค งหนี ไ ม่ พ้ น ตานํ า
ธรรมชาติทีผุดขึนมาอัศจรรย์ด้วยแรงภาวนาของท่านซาฟวา จนปั จจุบนั ก็ยงั เรี ยกกัน
ว่าตานําซาฟวา (ใกล้ โบสถ์การกลับคืนพระชนมชีพของพระคริ สต์ทีโคคูเยฟ) ตามพระ
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ประสงค์ของเจ้ าชายยูริ ดิมิตรี เยวิช แห่งซวินิโกรัด ในปี
ท่านซาฟวาจึงตังสํานัก
สงฆ์ ใ กล้ เ มื อ งซวิ นิโ กรั ด บนเขาสโตโรชในนามพระมารดาพระเจ้ าประสูติ ที ท่า น
มรณภาพวันที ธันวาคม ปี
19. ท่านยาโคบ ฌิ เลียซนาโบรสกี หรื อยาโคบแห่งกาลิช เกิ ดในตระกูลศักดินา
ใหญ่สกุลอโมโซฟเมืองกาลิช ตลอดชีวิตจนตราบสินอายุขยั ของท่านเซอร์ กี ท่านอาศัย
ในสํ า นัก สงฆ์ ท่ า นเซอร์ กี แต่ ต อนหลัง อาศัย ในป่ าลึ ก ตรงบ่ อ แร่ เ หล็ ก ธรรมชาติ
ประมาณ เวียร์ สตาจากเมืองกาลิช ในปี
ท่านอยู่ทีมอสโคว์และพักในสํานัก
สงฆ์แห่งผู้มาล่วงหน้ าพระคริ สต์ใกล้ เมืองโบโร เวลานันพระนางโซเฟี ย วิตอฟตอฟนา
เจ้ าหญิ งยิงใหญ่ป่วยด้ วยพระครรภ์ เจ้ าชายยิงใหญ่ส่งคนไปขอคําวิงวอนจากท่าน
นักบวชธรรมยาโคบ ท่านยาโคบทํานายแก่ผ้ นู ําข่าวมาบอกว่าชายาเจ้ าชายจะทรง
คลอดเจ้ าชายโอรสผู้สืบทอดราชบัลลังก์ พระนางโซเฟี ยทรงคลอดเป็ นเจ้ าชายน้ อย
จริ งๆ ด้ วยความซาบซึงใจยิงเจ้ าชายประทานเงินแก่ท่านยาโคบ เพือสร้ างสํานักสงฆ์
ในนามผู้มาล่วงหน้ าพระคริ สต์ตรงสถานทีทีท่านบําเพ็ญเพียร ท่านยาโคบมรณภาพ
วันที เมษายน ปี
20. ท่านกรี กอรี โกลุตวินสกี อธิการคนแรกแห่งสํานักสงฆ์โกลุตวินสกีเมืองโคโลม
นา ทีสํานักสงฆ์ซึงสร้ างขึนประมาณปี
เพือถวายเกียรติแด่การปรากฏพระองค์
ของพระผู้เป็ นเจ้ า ยังเก็บรักษาไม้ เท้ าของท่านเซอร์ กี ซึงตามตํานานว่ากันว่าท่านนํา
ติดตัวมาเมือพบเจ้ าชายดิมิตรี แห่งลุม่ นําดอนหลังชัยชนะเหนือข่านมามัย
ในหมูล่ กู ศิษย์คนอืนของท่านสาธุคณ
ุ เซอร์ กียงั ประกอบด้ วย
21. ท่านปาโฮมีย์แห่งเนเรคฮ์ ต้าผู้ก่อตังสํานักสงฆ์พระตรี เอกภาพแห่งซึปานอฟ
ใกล้ เมืองเนเรคฮ์ต้าในเขตการปกครองคัสโตรมา ท่านมรณภาพวันที มีนาคม
22. ท่านนิกิตาแห่งคัสโตรมา ผู้ก่อตังสํานักสงฆ์แห่งการปรากฏพระองค์ของพระผู้
เป็ นเจ้ าทีเมืองคัสโตรมา และ
23. ท่านนิกิโฟร์ แห่งโบโรฟสก์ วาดในภาพไอคอนทีสํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพ
***
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นักพรตร่ วมสมัยกับท่านเซอร์ กียกย่องประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณขันสูงส่ง
ของท่านมาก และการให้ ความสําคัญกับคําชีแนะสอนสังลูกศิษย์ซึงเปี ยมปั ญญาของ
ท่าน จากจุดนีเองจึงเกิดเป็ นกลุม่ สหายนักบุญและ “ผู้ร่วมสนทนา” ของท่าน ชือแบบนี
ฟั งดูน่าชืนใจนัก ท่านเหล่านันล้ วนรับการศึกษาเรื องการใช้ ชีวิตแบบนักพรตไม่มากก็
น้ อยจากท่านเซอร์ กี เพราะ "พระกรุณาคุณพระเจ้ าหลังไหลมาไม่ร้ ูจบแก่ผ้ ถู กู เลือกเพือ
รับใช้ พระเจ้ าผู้นี ด้ วยท่านพยายามถ่อมตนเสงียมเจียมตัวทีจะเป็ นคนตําต้ อยกว่าใคร
แต่กลับเป็ นว่าท่านสูงส่งกว่าใครด้ วยความสมบูรณ์ล้นพ้ นของพระพรทางจิตวิญญาณ
ซึงสูงส่งมากจนพอจะพูดได้ ว่า เชิ ดชูท่านไว้ เหนือใครทังในยุคท่านและยุคต่อๆ มา
อย่างโดดเดียว" ในกลุม่ “ผู้ร่วมสนทนา” มีพระทีมีชือเสียงดังนี
1. ท่านดิมิตรี แห่งปรี ลตุ สก์ ผู้ก่อตังสํานักสงฆ์ปรี ลตุ สก์ใกล้ เมืองโวลักดา ครังแรก
ทีท่านพบท่านเซอร์ กี เป็ นไปได้ วา่ ประมาณปี
เมือท่านเซอร์ กีเดินทางมายังเมือง
พีรียาสลาฟล์ เพือขอพระอธิ การให้ สํานักสงฆ์ของท่าน ไม่ว่าท่านเซอร์ กีตอนนันจะ
ปฏิเสธเพียงใด สุดท้ ายตัวท่านก็ต้องเป็ นพระอธิการ โดยพระสังฆราชอฟานาซีเป็ นผู้
แต่งตัง ท่านดิมิตรี ในเวลานันบําเพ็ญเพียรในสํานักสงฆ์ ทีท่านตังขึนชือสํานักสงฆ์
นิโคลสกีบนริ มฝั งทะเลสาบพีรียาสลาฟล์ เป็ นไปได้ อย่างยิงว่าท่านดิมิตรี ขอร้ องให้
ท่านเซอร์ กีพํานักทีสํานักสงฆ์ท่าน ตังแต่นันเป็ นต้ นมา ท่านก็ มักมาหาท่านเซอร์ กี
บ่อยๆ จากเมืองพีรียาสลาฟล์ ปี
ท่านดิมิตรี ออกไปแดนห่างไกลทีแคว้ นโวลักดา
ทีนันท่านตังสํานักสงฆ์สาํ หรับการใช้ ชีวิตร่วมแบ่งปั นกันเป็ นแห่งแรกทีเขตนันในสํานัก
สงฆ์แห่งพระผู้ประทานความรอด ท่านมรณภาพวันที กุมภาพันธ์ ปี
2. ท่านสเตฟาน มาฮรี ชสกี ซึงเคยพูดถึงท่านแล้ ว (บทที ) เหมือนท่านเซอร์ กีที
เคยทนทุกข์ทีสํานักสงฆ์ท่านเอง สหายสาธุคณ
ุ เซอร์ กีท่านนีก็ต้องเผชิญการต่อต้ าน
ด้ วยอาวุธจากผู้อาศัยละแวกใกล้ เคียงสํานักสงฆ์ท่าน พีน้ องยูร์คอฟสกีข่มขู่ฆ่าท่าน
เพือสละทีให้ ความโกรธจางหายไป ท่านผู้ถ่อมตนออกบําเพ็ญเพียรในป่ าเมืองโวลักดา
ทีนีเองทีริ มแม่นาอั
ํ ฟเนเช ท่านตังสํานักสงฆ์แห่งพระตรี เอกภาพผู้ทรงศักดิสิทธิยิง เมือ
ท่านได้ รับเรี ยกจากเจ้ าชายดิมิตรี แห่งมอสโคว์ผ้ ยู ิงใหญ่อีกครังทีมาฮรา ท่านก็ทิงลูก
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ศิ ษ ย์ ส องคนเอาไว้ ที นันคื อ ท่ า นกรี ก อรี แ ละท่ า นคัส เซี ย น ท่ า นมรณภาพวัน ที
กรกฏาคม
3. และ
4. ท่านปาเวลและฟิ โอดอร์ แห่งรัสโตฟ เมือท่านเซอร์ กี (ปี
) กลับมาบ้ านเกิด
ท่านทีเมืองรัสโตฟใหญ่ นักพรตสองท่านนีขอให้ ท่านช่วยเลือกสถานทีสําหรับสํานัก
สงฆ์ของทังสอง และขอพรจากท่านเพือเริ มต้ นงานดี เมือเดินลึกเข้ าไปในป่ ารกชัฏทียัง
ไม่มีใครเดินผ่านซึงรายล้ อมเมืองรัสโตฟ ท่านเซอร์ กีก็เลือกทีบนริ มแม่นําอุสเธีย และ
กล่าวแก่ทงสองท่
ั
านว่า “พระเจ้ าและพระมารดาพระเจ้ าจะทอดพระเนตรลงมายังที
แห่งนีด้ วยพระกรุ ณา” ทีนันเองจึงตังสํานักสงฆ์ขึนคือสํานักสงฆ์โบริ สซาเกลีย บสกี
ท่านฟิ โอดอร์ ยงั ตังสํานักสงฆ์นิโคลสกีบนริ มแม่นาโคฟเชซึ
ํ
งไหลสูท่ ะเลสาบสีขาว ท่าน
มรณภาพวันที ตุลาคม
ไม่นานหลังจากนันท่านปาเวลก็มรณภาพเช่นกัน
5. ท่านดิโอนีซี ท่านพระอัครเถราจารย์แห่งซุสดาล ท่านปลงผมบวชทีเคียฟ เป็ นผู้
ก่อตังวัดแห่งการเสด็จกลับสรวงสวรรค์ทีปี เชียรสก์บนริ มฝังแม่นาโวลกา
ํ
เป็ นระยะทาง
ประมาณ เวียร์ สตาจากตัวเมืองโนฟโกรัดทางตอนใต้ ท่านมรณภาพวันที ตุลาคม
ทีเมืองเคียฟ
6. ท่านเอฟฟี มีศิษย์ทา่ นดิโอนีซี ตอนท่านเซอร์ กีพํานักทีเมืองซุสดาล ท่านเอฟฟี มี
เดินทางมาหาท่านหลายครังเพือสนทนากับท่านอาจารย์ผ้ ยู ิงใหญ่ ท่านเอฟฟี มีก่อตัง
สํา นัก สงฆ์ ขึนสองแห่ง คื อ สํา นัก สงฆ์ ว าซิ เ ลีย ฟสกี ย์ ซึงห่า งจากเมื อ งโกโรโฮวิตซ์
ประมาณ เวียร์ สตา และสํานักสงฆ์ แห่งพระผู้ประทานความรอดของเอฟฟี มีทีมี
ชือเสียงทีเมืองซุสดาล ท่านมรณภาพวันที เมษายน
7. ท่านสเตฟานแห่งเพิร์ม ก่อตังสํานักสงฆ์ขนึ แห่งทีปากแม่นาวื
ํ อมา วือเชกด้ า
และซึโซลี
8. นักบุญมิคาอิลแห่งสโมเลียนสก์ ศิษ ย์ ท่า นฟิ โอดอร์ แห่ง สํานักสงฆ์ซี โมนอฟ
หรื อเมืองรัสโตฟ ผู้ทําการอัศจรรย์
***
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“ท่านเซอร์ กีไม่เพียงก่อตังสํานักสงฆ์อย่างทีเราเขียนตรงนีเท่านัน แต่ท่านตัง
สํา นัก สงฆ์ ต่างๆ ขึนมาเพื อเชิ ด ชูพระเกี ย รติพ ระเจ้ าและพระมารดาพระเจ้ าผู้ทรง
บริ สทุ ธิยิงและแต่งตังศิษย์ทา่ นขึนมาเป็ นผู้นํา” จากรายชือข้ างต้ นทีกล่าวมาของเหล่า
ศิ ษ ย์ แ ละผู้ร่ ว มสนทนากับ ท่า นเซอร์ กี เห็ น ชัด ว่า ท่า นเอพิ ฟ านี ไ ม่ไ ด้ ก ล่า วถึงศิษย์
จํานวนมาก แม้ รายชือทีว่ามานีแน่นอนว่ายังไม่ครบถ้ วน อย่างทีรู้กนั เช่น ตอนขากลับ
จากโนฟโกรัดทางตอนใต้ ในปี
ท่านเซอร์ กีก่อตังสํานักสงฆ์กรี กอรี เยฟสกีในที
กันดารตรงทางแยกเมืองโกโรโฮวิตซ์ริมฝั งแม่นําเคลียสมา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในที
กันดารนี นักพรตคนแรกๆ ของทีนันคงไม่พ้นต้ องเป็ นศิษย์หรื อผู้ร่วมสนทนากับท่าน
แต่เป็ นใครแน่เราไม่มีข้อมูล นอกจากนีรู้ กนั ว่าแม้ เจ้ าชายยิงใหญ่อย่างเจ้ าชายดิมิตรี
ยอห์นโนวิช เจ้ าชายแห่งลุม่ นําดอน ยังเตรี ยมสถานทีสําหรับสร้ างเรื อนพักและโบสถ์
ในกรณีทีท่านเดินทางมามอสโคว์ให้ ท่านเซอร์ กีในวังเครมลินใกล้ พระราชวังตัวเอง ที
ตรงนันในภายหลังเป็ นสํานักสงฆ์แห่งการปรากฏพระองค์ของพระผู้เป็ นเจ้ า แต่เรื อง
ที ว่า ใครเป็ น คนสร้ างสํา นัก สงฆ์ นันไม่มี ใครรู้ ในสํา นัก สงฆ์ แ ห่ง พระตรี เ อกภาพที
เมืองเรี ยซานยังเก็บรักษาเรื องราวสืบทอดเกียวกับการสร้ างสํานักสงฆ์ทา่ นในสมัยนัน
เมื อตอนท่า นมาถึ งเมือ งเรี ยซานเพื อโน้ ม น้ าวเจ้ า ชายโอเล็ก ให้ ป ระนี ป ระนอมกับ
เจ้ าชายดิมิตรี แห่งมอสโคว์ แต่ในนันไม่มีรายละเอียดเกียวกับการสร้ างใดๆ เกียวกับ
สํานักสงฆ์อืนๆ อีกมากมาย น่าเชือได้ วา่ คงไม่มีเรื องราวอะไรเหลือตกทอดมาถึงเรา มี
ก็แต่เช่นตําบลหมู่บ้านหนึงๆ ทีพบแผ่นศิลาหน้ าหลุมศพพร้ อมรายชือนักพรตทีฝั งใต้
หลุม เหล่า นัน แม้ จ ะไม่มี ก ารกล่า วถึ ง ในบัน ทึก ประวัติศ าสตร์ ใดๆ ก็ ต าม ไม่มี แ ม้
ตํานานการมีอยูข่ องสถานทีเหล่านีเลย แต่แผ่นศิลาหน้ าหลุมศพก็เป็ นพยานว่าทีนีเคย
เป็ น “สํ า นัก สงฆ์ ” มาก่ อ น ซึ งแน่ น อนสํ า นัก สงฆ์ เ หล่า นี เคยมี ก ารทํ า กิ จ ต่ า งๆ ที
สร้ างสรรค์แก่ผ้ คู นทีอาศัยละแวกนัน และเป็ นเหมือนตัวกลางนําพลังแห่งการบําเพ็ญ
เพียรของคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ในโลกฝ่ ายวิญญาณไปสู่ภาคประชาชน งาน
ดังกล่าวไม่ว่าจะถูกจํากัดด้ วยขอบเขตของพืนทีเพียงใด อย่างไรก็สําคัญด้ วยเหตุว่า
งานของพระเหล่านันสําแดงแก่คนทัวไปเสมอๆ และเป็ นเรื องปกติทุกวัน... ถ้ าเรา
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สังเกตและพิจารณารายชือเหล่าลูกศิษย์และผู้ร่วมสนทนากับท่านเซอร์ กีทีหยิบยกมา
ข้ างต้ นให้ ดีแล้ ว ก็เป็ นไปได้ สงู ทีจะสันนิษฐานว่าจํานวนลูกหลานในทางธรรมของท่าน
เซอร์ กี และจํานวนสํานักสงฆ์ทก่ี อตังขึนมาโดยพวกเขาหรื อลูกศิษย์เหล่านัน ย่อมต้ อง
มีมากกว่าจํานวนทีเรารู้ จากคํายืนยันทางประวัติศาสตร์ ทีเล่าขานต่อมาอย่างไม่อาจ
เปรี ยบเทียบได้ เลย
***

มี คํ า กล่า วขานถึ ง ผู้ถูก เลือ กโดยพระเจ้ า ในอดี ต ผู้เ ป็ น บิ ด าแห่ง ความเชื อ
ยิงใหญ่ ทีว่า “จงมองไปทีท้ องฟ้าและจงนับดวงดาว จํานวนเท่าไรทีเจ้ าพึงนับได้ ...
เท่านันก็ เป็ นลูกหลานเจ้ า” (ปฐมกาล : ) สําหรั บท่านเซอร์ กีบิดาผู้ยิงใหญ่ ของ
นักบวช ก็มีการสําแดงในวิวรณ์ถึงนกมากมายมหาศาลและกล่าวว่า “จงมองไปรอบๆ
... นันเองทีฝูงลูกศิษย์เจ้ าจะเพิมทวีคณ
ู ” คําสัญญาจากสวรรค์นีบังเกิดเป็ นความจริ ง
เหล่านกของท่านเซอร์ กีเหมือนวิหคแห่งสวรรค์ ซึงต่างบินว่อนจากรังรักแห่งราโดเนช
ไปทัวทังตะวันออกและตอนเหนือของแผ่นดินรัสเซีย ถวายเกียรติแด่พระเจ้ าด้ วยชีวิต
น่าอัศจรรย์ใจของท่านเอง เหมือนดวงดาวบนท้ องฟ้ายามคําคืน พร่ างพรู หล่นบนผืน
พิภพ ฉายแสงเจิดจ้ าไปทัวพืนทีกว้ างใหญ่ไพศาลสุดเอือมกอดได้ ของเขตแดนตอน
เหนือ จนกว่าเมฆหมอกแห่งความวุน่ วายของความอวดรู้ ในมนุษย์โลกจะไม่มาบดบัง
แสงกะพริ บทีน่าอัศจรรย์ใจนีไปเสียก่อนด้ วยความมืดมัว จนกว่าจิตวิญญาณแห่งการ
แสวงหาธรรมทีแท้ จริ งจะไม่เลือนหายไปจากแผ่นดินรุส–รัสเซีย–เรา ตราบนันก็ไม่มีสิง
ใดจะคุกคามเราให้ หวาดกลัวได้ เพราะเมล็ดพันธุ์นศัี กดิสิทธิ–และจะยืนหยัดเสมอไป

