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คําปรารภ 
 
 
 

ถา้ชีวประวติัผู้ศกัดิ�สิทธิ�จารึกขึ�นแล้ว ก็จกัก่อประโยชน์

มหาศาลและการประโลมใจ ทั�งแก่ผูจ้ารึก ผูเ้ล่า และผูฟ้ัง 

ท่านเอพฟิานีผู้ปราดเปรื�อง 

 
จงเป็นผูก้ระหายชีวิตอนัชอบธรรม และจงจารึกชีวประวติั

และวีรกรรมนี�ไวใ้นใจตนเถิด 

ท่านนักบุญวาสิลีผู้ยิ�งใหญ่ 

 
 

“สรรเสริญพระเจ้าสําหรับทกุสิ�งด้วยเห็นแก่สิ�งทั �งปวง ขอสรรเสริญผู้สําแดงให้

เราเห็นชีวิตผู้อาวโุสศกัดิ�สิทธิ�เปี�ยมจิตวิญญาณ ขอขอบคณุพระเจ้าสาํหรับพระกรุณา

ล้นพ้น ด้วยพระองค์ประทานท่านนกับญุเซอร์กีอาวโุสผู้ศกัดิ�สิทธิ�แก่เราในแผน่ดินรุส1

ประเทศมืดมน” 

นั�นคือคําขึ �นต้นชีวประวตัิและวีรกรรมคุณพ่อนกับุญเซอร์กี ที�กล่าวโดยท่าน

เอพิฟานีผู้ประเสริฐสาวกซื�อสตัย์ของทา่น ทา่นกลา่ววา่ “แปลกใจนกัที�ไมว่า่จะผ่านไป

สกักี�ปีก็ตาม แตชี่วประวตัิทา่นผู้อาวโุสกลบัไมไ่ด้จารึก ซึ�งข้าพเจ้าเสยีใจยิ�งวา่ไฉนทา่น

ผู้อาวโุสศกัดิ�สทิธิ�นา่อศัจรรย์และประเสริฐยิ�งเชน่นี � ผู้มรณภาพไปกวา่ �� ปีแล้ว แตจ่น

บดันี �ก็ยงัไม่มีใครกล้าเขียนถึงท่าน ไม่ว่าจะเป็นคนเคยใกล้ชิด คนไกลตวั คนใหญ่คน

โต หรือผู้ น้อย” 

คํากล่าวข้างต้นของท่านเอพิฟานีผู้ ปราดเปรื� องควรยํ �าเรามากขึ �น ด้วย

ระยะเวลาที�ผ่านไปนบัจากวนัที�ทา่นไปสูส่คุติจนปัจจบุนัไมใ่ช่แค ่26 ปีเท่านั �น แตผ่่าน

                                                 
1

 รุส หมายถึงรัสเซีย 
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มาแล้วถึง 500 ปี จนบัดนี �เรายังไม่มีงานเขียนชีวประวัติสมบูรณ์ของท่านอาวุโส

ยิ�งใหญ่นี �ในภาษารัสเซียร่วมสมัยเลย ไม่ว่าในแง่งานค้นคว้าอิสระด้านชีวิตและ

วีรกรรม หรือความสําคญัของท่านในประวตัิศาสตร์คริสตศาสนจักรแห่งรัสเซีย การ

บําเพ็ญเพียรและรู้แจ้งของรัสเซีย การศกึษาทั�วไปด้านศีลธรรมแก่ชาวรัสเซีย งานแปล

ชีวประวตัิพื �นๆ ของท่านที�เขียนโดยท่านเอพิฟานีก็ยงัไม่มีด้วยซํ �า จริงอยู่ที�ชีวประวตัิ

นกับญุเซอร์กีมีหลากหลายกวา่สบิสาํนวน แนน่อนวา่สาํนวนดีที�สดุเป็นฉบบัที�รวบรวม

โดยท่านนกับุญฟิลาเรียตแห่งมอสโคว์ แต่ชีวประวตัิฉบบันั �นใช้อ่านประกอบพิธีโดย

พาทริอาร์คที�อารามสงฆ์ชั �นสงูแหง่พระตรีเอกภาพในพิธีสวดข้ามคืนวนัที� 5 กรกฎาคม 

1��� เนื �อหาชีวประวตัิดงักล่าวเป็นเหมือนทองคําแท่ง แต่เบื �องต้นใช้เป็นบทอ่านใน

โบสถ์ จึงต้องกระชบัและละเว้นรายละเอียดมากมายที�มีคณุคา่แก่ผู้ เลื�อมใสศรัทธาใน

การรําลกึถึงทา่นผู้สงูสง่เป็นที�พอพระทยัพระเจ้า นอกจากนี � สมควรกลา่วถึงชีวประวตัิ

นกับญุเซอร์กีอีก 2 สาํนวนในงานเขียน “นกับญุแหง่รัสเซีย” ของทา่นนกับญุฟิลาเรียต 

อคัรสงัฆราชแห่งเชียร์นิกอฟ และ “ชีวประวตัินกับญุแห่งคริสตศาสนจกัรรัสเซีย” ของ

ท่าน อา.แอ็น. มูราวโยฟ แต่ทั �งสองฉบับไม่สมบูรณ์ดังหวัง เพราะผู้ เขียนบรรยาย

ชีวประวตัินกับญุรัสเซียทกุองค์โดยกระชบั นอกจากนี � ในสํานวนอื�นๆ ที�เหลือ สมควร

กล่าวถึงเพียงสํานวนหนึ�งที�ตีพิมพ์ภายหลงัจากที�หนงัสือเราพิมพ์ครั �งที�สองเนื�องใน

โอกาสครบรอบ 500 ปีที�นกับญุเซอร์กีไปสูส่คุติ–“ท่านนกับญุเซอร์กีแห่งราโดเนชและ

อารามสงฆ์แห่งพระตรีเอกภาพที�ท่านสร้าง” เขียนโดย เย. กาลูบินสกี ซึ�งแจงใน

หนังสืออย่างที�ท่านพูดว่าเป็น “เรื� องราวท่านนักบุญ ซึ�งกระชับ แต่บริบูรณ์โดย

ปราศจากการปรุงแต่งใดๆ ในชีวิตท่านทั �งเรื�องธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ” แต่

หนงัสือเล่มนี �ก็ไม่น่าพึงใจเสียทีเดียวแก่ผู้ เลื�อมใสศรัทธาท่านผู้ยิ�งใหญ่ที�พระเจ้าพอ

พระทยั กลา่วได้เพียงวา่เพื�อ “ความกระชบั” ผู้ เขียนไมไ่ด้หมายจะใช้อา่นเป็นแนวทาง

ด้านศีลธรรมและนําเสนอข้อเท็จจริงรวบรัดที�รวบรวมจากแหลง่ข้อมลูประวตัิศาสตร์

หลายแห่งออกมาในรูปแบบเรื�องราวชีวิต งานดงักล่าวยงัตีพิมพ์โดยไม่ได้แบ่งแยก

เนื �อหาจากคูม่ือนําทางสูอ่ารามสงฆ์ชั �นสงู และจดัทําเหมือนเพียงคํานําเบื �องต้นสูคู่ม่ือ
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นําทางดงักลา่วเท่านั �น สว่นงานพิมพ์อื�นๆ เช่นของ ก. ลาเวรียนเทียฟ ก็ไม่จําเป็นต้อง

หยิบยกขึ �นมาเพราะเป็นเพียงบทดดัแปลงแย่ๆ  จากงานท่านเอพิฟานี หรือยืมมาจาก

ผู้ เขียนหลายทา่นที�กลา่วมาข้างต้น  

เมื�อจะนําเสนอชีวประวัติแก่ผู้ อ่านที�เลื�อมใสศรัทธาในชื�อ “ชีวประวัติและ

วีรกรรมของคณุพอ่เซอร์กีผู้ เป็นนกับญุสงฆ์และผู้ที�พระเจ้าทรงดลใจ” ผู้ เขียนควรกลา่ว

ว่าไมเ่จตนาเขียนบทความเชิงวิชาการเกี�ยวกบัชีวิตผู้ที�พระเจ้าทรงพอพระทยั เพียงมี

เจตนารมณ์ถ่อมใจกวา่นั �น คือต้องการรวบรวมทกุอย่างเกี�ยวกบัทา่นเท่าที�จะหาได้ใน

วรรณกรรมเชิงประวตัิศาสตร์หรือเชิงปาฐกถาธรรมของท่านนกับญุเซอร์กีให้เป็นหนึ�ง

เดียวกนั ไมเ่พียงรายละเอียดจากเสี �ยวชีวติทา่นที�ตกทอดมาถึงรุ่นเราเทา่นั �น แตย่งัรวม

บทเรียนคําสอนจริยธรรมเท่าที�จะถอดได้จากคํากล่าวเกี�ยวกับชีวิตท่านโดยผู้ เทศน์

สอนของเราด้วย เพื�อการพิมพ์ครั �งปัจจบุนัอนัเป็นครั �งที�ห้า เราทบทวนเนื �อหาตามที�พงึ

ทําได้จากฉบบัเดิมที�ออกมาใน ค.ศ. ����-���� เนื�องในโอกาสครบรอบ ��� ปีที�ทา่น

ผู้พระเจ้าทรงพอพระทัยไปสู่สุคติ ดังนั �นจึงแก้ไขเพิ�มเติมข้อความจํานวนมาก แรง

บนัดาลใจนี �ทําให้นกับญุเอพิฟานีลกุจบัปากกาเขียนครั �งนั �น นั�นคือยงัขาดวรรณกรรม

เชิงจิตวิญญาณของชีวประวตัินกับญุเซอร์กีที�สมบรูณ์ คิดดเูถิดวา่นกับญุเซอร์กีสาํคญั

อย่างไรแก่คริสตศาสนจักรรัสเซีย ประเทศรัสเซียและชาวรัสเซีย พระศาสนจักร

ศกัดิ�สิทธิ�ขนานนามท่านว่าเป็นดั�งเสาหลกัของพระศาสนจักร ท่านไม่เป็นเพียงเสา

หลกัมั�นคงของพระศาสนจักรพระคริสต์เท่านั �น อัครสงัฆราชนิคานอร์แห่งเฮียร์ซนั

กลา่ววา่ “ทา่นเซอร์กีทําให้คนใกล้ชิดทา่นเข้าใกล้และยงัทําให้เขาเข้าใกล้ธรรมชาติจิต

วิญญาณตน ท่านหล่อเลี �ยงพลงัด้วยแรงจิตวิญญาณที�แข็งแกร่งของท่านแก่ชนและ

พระนกับวชทั �งปวงทุกยุคสมยั” บรรดาสาวกและศิษย์ของศิษย์ท่านสร้างสํานกัสงฆ์

กว่า �� แห่ง ลกูหลานฝ่ายจิตวิญญาณของท่านถือเป็นพลงัสําคญัฝ่ายวิญญาณที�

ช่วยเปลี�ยนแปลงชีวิตจิตวิญญาณเผา่พนัธุ์กึ�งนอกรีตที�แผข่ยายไปตามที�ราบกว้างทาง

ตอนเหนือและตอนกลางของรัสเซีย ให้รวมเป็นเอกภาพเผ่าพันธุ์ รัสเซียยิ�งใหญ่ มี

ชีวิตชีวา ร้อยรัดจิตวิญญาณออร์โธด็อกซ์เข้าด้วยกนั ด้วยทา่นธํารงจิตวิญญาณคริสต์
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ออร์โธด็อกซ์สงูสง่ “ท่านอาศยัแบบอย่าง ศีลธรรม การสวดภาวนา ช่วยเหลือและเติม

เต็มชีวิตชาวออร์โธด็อกซ์รัสเซียด้วยจิตวิญญาณนี � ก่อให้เกิดจุดเริ�มต้นของการชี �นํา 

การปกปอ้งคุ้มกนั และการสรรเสริญแก่ชีวิตรัสเซีย ด้วยเหตนุี � นกับญุเซอร์กีจึงมีแตค่น

หลั�งไหลมาคกุเข่ากราบแทบเท้าประดจุเป็นจุดกําเนิดไม่รู้จบของจิตวิญญาณเข้มแข็ง

รัสเซีย เพื�อรับคําสั�งสอน เพื�อการภาวนา จนทกุวนันี �คนนบัพนัยงัหลั�งไหลมาหาท่าน 

ไมม่ีผู้ เดินทางแสวงบญุคนใดจะไมแ่วะกราบทา่นนกับญุเซอร์กีในที�พํานกัทา่น ยากนกั

ที�จะหาใครไม่ก้มลงกราบแทบเท้าต่อหน้าที�สถิตท่านนกับุญเซอร์กี ไม่มีกษัตริย์และ

เชื �อพระวงศ์รัสเซียทา่นใดไมเ่คยสวดภาวนาตอ่หน้าที�สถิตทา่นเซอร์กี (โดยเฉพาะทนัที

ที�ทรงขึ �นครองราชย์) ทั �งยงัมีราชนิกูลประเทศต่างๆ ที�หลั�งไหลมาที�นี�เพื�อสวดภาวนา 

หรือศึกษาชีวิตความเป็นรัสเซียที�รากฐาน ต้นตอชีวิต ต้นกําเนิดสําคญัหนึ�งที�ยงัหล่อ

เลี �ยงเราตลอดมาไมห่ยดุยั �ง” 

ผู้ เขียนประวตัิศาสตร์เราย่อมมีหลกัการสมบรูณ์พอจะเรียกท่านนกับญุเซอร์กี

วา่เป็นสงฆ์แหง่รัสเซียทั �งปวง พระศาสนจกัรศกัดิ�สทิธิ�เราเชิดชใูห้ทา่นเป็นผู้ถกูเลอืกนาํ

ทพัฝ่ายวิญญาณตอ่สู้เพื�อแผน่ดินรัสเซียเต็มภาคภมูิและชอบธรรม 

ว.อ. คลเุชียฟสกี นกัประวตัิศาสตร์มีชื�อเสียงกล่าวว่า “ถ้าเป็นไปได้ด้วยการ

เขียนที�จะรื �อฟื�นสิ�งผกูติดความทรงจําเกี�ยวกบันกับญุเซอร์กี ซึ�งในช่วงเวลากวา่ ��� ปี

มานี �ได้ขบคิดพิจารณาเงียบๆ และรับรู้หน้าหลมุศพท่านด้วยปัญญากว่าหลายล้าน

มนัสมองและหวัใจกว่าหลายล้านดวงแล้ว ข้อเขียนนี �คงเป็นประวตัิศาสตร์สมบูรณ์

แบบเต็มไปด้วยเนื �อหาเบื �องลกึชีวิตทางการเมืองและจริยธรรมของคนทกุหมูเ่ผ่าของ

เรา... จิตใจแต่ละคนคงเจอความรู้สึกคล้ายกันเวลายืนต่อหน้าหลมุศพท่านสาธุคณุ 

ความรู้สกึนี �จะไม่หลงเหลือความเป็นประวตัิศาสตร์ เหมือนคนที�นอนพกัผ่อนใต้หลมุ

ศพ ซึ�งเวลาหยดุเดินมาเนิ�นนานแล้ว ความรู้สกึนี �ยงัอุน่เสมอในใจผู้สวดภาวนาตอ่หน้า

หลมุศพมานานกวา่ � ศตวรรษ เหมือนแสงไอแดดในกาลเวลาที�ลว่งเข้าสูส่หสัวรรษยงั

สอ่งสวา่งเสมอในหยดนํ �าสะอาด ลองถามใครก็ได้ในคนทั�วไปไมว่า่ยากดีมีจนที�มาที�นี�

จากแดนไกล ว่าเมื�อครั �งท่านสาธุคุณเซอร์กียงัอยู่ ท่านทําอะไรให้อาณาจกัรรุสสมยั
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ศตวรรษ �� ท่านทําประโยชน์ใดแก่สมยัท่าน น้อยคนนกัจะตอบคําถามน่าพอใจแก่

ท่านได้ แต่หากถามลกูหลานผู้คนศตวรรษที� �� ว่าท่านเซอร์กีสําคญัอย่างไรกบัเขา

และเหตใุดเขาจึงมาหาทา่น ทกุคนจะตอบหนกัแนน่สอดคล้องกนั” 

ผู้คนจึงกลา่วขวญัถึงความสาํคญัยิ�งใหญ่ฝ่ายวิญญาณของนกับญุเซอร์กี ทา่น

เป็นแรงผลกัดนัฝ่ายวิญญาณที�มีชื�อเสียง อีกแง่หนึ�งท่านรู้ลึกซึ �งเรื�องประวตัิศาสตร์

ประเทศเรา 

หากพดูอีกแบบ เมื�อเรามองชีวประวตัิคณุพ่อนกับญุเซอร์กี ก็เป็นจริงดงัที�อคัร

สงัฆราชนิคานอร์กล่าวว่าชีวประวตัินี � “พาเราไปโลกใหม่ แม้โลกนั �นจะมีมาเนิ�นนาน

แล้ว ก็เป็นโลกของผู้ คนอื�นกล่าวคือเป็นโลกคนศักดิ�สิทธิ�  เป็นโลกของมุมมองอื�น 

กลา่วคือเป็นมมุมองศกัดิ�สิทธิ� เป็นโลกของขนบธรรมเนียมอื�นซึ�งเป็นขนบธรรมเนียม

ศกัดิ�สิทธิ� เป็นโลกแห่งการละทิ �งโลกและตนเองไปสูโ่ลกแห่งวีรกรรมศกัดิ�สิทธิ�ยิ�งใหญ่ 

โลกที�สมคัรใจแบกกางเขนพระคริสต์ไม่ลดละ... เจ้าจะรู้สึกในใจถึงสรรพเสียงแห่ง

ความกลมกลนืของโลกใบนี �พร้อมความแปลกแยกระหวา่งโลกภายในกบัโลกภายนอก 

หวัใจเจ้าจะคุ้นเคยกบัสนัติด้วยความออ่นโยน ถ้าเจ้ามีปีกเหมือนนกพิราบและบินไปที�

นั�น ที�ถิ�นทุรกันดารย้อนไปเมื�อ ��� ปีก่อน แต่เจ้าก็อดใจหายไม่ได้ว่าเจ้าจําใจต้อง

ดํารงชีวิตเฉกเช่นกบฏในยคุตน” นกับญุยอห์นแห่งบนัได2พดูถกูว่า “เมื�อคนเกรงกลวั

พระเจ้าเห็นสมบัติกษัตริย์ ก็จะยิ�งตระหนักว่าตนยากจน เหมือนเมื�อวิญญาณอ่าน

เรื�องราวคณุงามความดียิ�งใหญ่ของเหลา่บิดาศกัดิ�สทิธิ� ก็ยิ�งทําให้ถ่อมใจ” 

การบรรยายวีรกรรมยิ�งใหญ่ของบรรดาผู้ที�พระเจ้าทรงพอพระทยัเช่นนกับญุ

เซอร์กีบิดาเรา สง่ผลเป็นคณุแก่วิญญาณเรายิ�งนกั นกับญุปลาโตนมิโตรโปลิตนัแห่ง

มอสโคว์กล่าวว่า “เหมือนเครื�องหอมที�ยิ�งถูกขยี �ด้วยมือมากเท่าใดก็ยิ�งส่งกลิ�นหอม

เท่านั �น ชีวประวตัินกับุญก็เช่นกัน ยิ�งเราอ่านใคร่ครวญลึกซึ �งเท่าใดก็ยิ�งเปิดกว้างสู่
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 นกับญุยอห์นแห่งบนัได หรือนกับญุยอห์น คลีมาคสุ นกับวชศตวรรษที� � แห่งสํานกั

สงฆ์ที�ภเูขาซีนาย ผู้ เขียนหนงัสือมีชื�อเสียงเรื�อง ‘บนัไดสูส่รวงสวรรค์’ (ค.ศ. ���) 
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ความศกัดิ�สิทธิ�และความรุ่งโรจน์ของบรรดาผู้ชอบธรรม อีกทั �งเป็นคณุต่อเราเท่านั �น 

แต่การเปรียบเทียบนี �ยงัไม่เพียงพอ เพราะเครื�องหอมเมื�อถึงเวลาหนึ�งก็จืดจางลง ทวา่

ชีวิตนักบุญไม่มีวนัเป็นเช่นนั �น เปลวไฟที�ไม่มีวันดับแห่งเพลิงพระกรุณานั �น ทุกคน

นําไปจดุประกายไฟศกัดิ�สทิธิ�ร้อนแรงในตนเองได้ ไมว่า่ไฟเช่นวา่นี �จะจดุจากเพลงิแหง่

พระกรุณามากสกัเทา่ไรก็ไมเ่คยโรยรา... 

เรามักคาดหวังจากผู้ เขียนชีวประวัติว่าต้องทําให้ผู้ อ่านรู้จักเหตุการณ์ชีวิต

ต่างๆ ที�ทราบกันดีเกี�ยวกับบุคคลที�เขียนถึง ต้องวาดบุคคลมีชีวิตต่อหน้าผู้อ่าน นํา

ผู้อ่านไปสูโ่ลกฝ่ายวิญญาณในใจเขา อีกทั �งให้โอกาสผู้อ่านใช้ชีวิตร่วมกบัเขาเพื�อชื�น

ชมคณุงามความดี กลา่วคือให้ได้สดูอากาศในยคุที�บคุคลนั �นมีชีวิตอยู ่ทว่าต้องกลา่ว

อยา่งเป็นธรรมวา่การเขียนเรื�องราวชีวิตบคุคลศกัดิ�สทิธิ�สนองความต้องการได้แค่สว่น

หนึ�ง ด้วยเหตุนี �นกับุญฟิลาเรียตแห่งมอสโคว์ผู้ล่วงลบักล่าวว่า “คงไม่ถูกนกัที�เราจะ

คาดเดาไปต่างๆ นานาเพื�อล่วงรู้ลึกซึ �งจิตใจท่านนกับุญที�มีสติปัญญาสงูส่งกว่าเรา

มาก แต่เหมาะสมกวา่ที�จะเดินตามเรื�องราวธรรมดาๆ ของเหลา่คนที�รู้เห็นสิ�งที�เกิดขึ �น 

จากคนใกล้ชิดท่านเหล่านั �น” ที�จริงแล้วการบรรยายชีวิตคนธรรมดาที�ตายแล้วนั �น 

ผู้ เขียนอ้างอิงจากประสบการณ์จิตวิญญาณตนเป็นหลกั แต่เวลาเขียนชีวประวตัิผู้

อทุิศตนแล้ว คนเขียนเองก็จะต้องเป็นผู้อทุิศตนด้วยเช่นกนั... 

โธ่... ต้องมีเงื�อนไขยุ่งยากขนาดนั �นเทียวหรือในการเขียนชีวประวตัิที�สมบูรณ์

ของนกับญุเซอร์กีบิดาเรา ถ้าเช่นนั �นก็คงหาคนลงมือลงแรงรวบรวมเป็นหนงัสือเลม่นี �

ไม่ได้ เมื�อเห็นความขดัสนทางจิตวิญญาณอยา่งลกึซึ �งแล้ว เขาก็คงไม่บงัอาจรับภาระ

เกินตวัขนาดนี � ถ้าเขาไม่มีงานของผู้ เขียนชีวประวตัิท่านเซอร์กีเป็นคนแรกอยู่ตรงหน้า 

นั�นคือนกับญุเอพิฟานีศิษย์ใกล้ชิดที�สดุคนหนึ�งของท่าน ผู้พยายามสดุความสามารถ

สร้างสรรค์เรื�องราวคุณความดีของอาจารย์ผู้ ยิ�งใหญ่ให้ออกมาเป็นภาพ โดยใช้

ประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและการสร้างวีรกรรมภายใต้การอบรมสั�งสอนของ

อาจารย์ ด้วยเหตนุี �เองที�ทา่นเหมาะสมกวา่ใครในการเขียนชีวิตผู้อาวโุสนา่เลื�อมใสเพื�อ

เป็นวิทยาทานแก่เรา... กระนั �น ท่านก็ยงัตระหนกัถึงความยากลาํบากในงานชิ �นนี �โดย
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กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นแค่ผู้ น้อยคนหนึ�งที�ต้องแบกรับภารกิจหนกัหน่วงยิ�งใหญ่ บท

สนทนานี �หนกัหนามหาศาลกว่ากําลงัอ่อนแอและปัญญาที�มี... เป็นเรื�องเหมาะที�ต่อ

แต่นี �ไปข้าพเจ้าพึงนิ�งเงียบด้วยความยําเกรงและเอามือปิดปากสนิท เพื�อสยบความ

อ่อนแอตน... การนี �เหลือบ่ากว่าแรงนกั ข้าพเจ้าช่างไร้ความสามารถ หยาบโลน ไร้

ปัญญา” สิ�งที�ทําให้ท่านตดัสินใจทํางานนี �คือความรักแรงกล้าตอ่ท่านอาวโุสผู้ลว่งลบั 

“ความรักและการสวดภาวนาของท่านนกับญุอาวโุสทําให้ใจข้าโอนอ่อน ต้องยอมพดู

และเขียนออกมา” ท่านเสียดายอย่างเดียวคือจะทําอย่างไรเพื�อไม่ให้ชีวประวตัิทา่นผู้

อาวโุสยิ�งใหญ่ต้องจางหายไปโดยสิ �นเชิง ทําอย่างไรจะไมใ่ห้ประโยชน์ฝ่ายวิญญาณที�

ผู้อา่นพงึได้รับจากหนงัสอืนี �ต้องสญูสลายด้วยการเลอืนหายไป... “ถ้าข้าพเจ้าไมเ่ขียน

ขึ �นมาก็คงไม่มีใครอีกจะเขียน เกรงก็แต่จะเป็นเหมือนบทลงโทษสําหรับทาสในคํา

สภุาษิตที�กลา่ววา่เขาเกียจคร้าน เอาพรไปซอ่นไว้ และขี �เกียจทําอะไรทั �งสิ �น” 

ด้วยแนวคิดนี �เอง “นักเขียน” ชีวประวัติคนแรกผู้น่ายกย่องจึงเริ�มงานเขียน

ประวัติชีวิตท่านเซอร์กีขึ �นมา จะต้องบอกอีกหรือไม่ว่าผู้ เขียนที�ไร้เกียรติยิ�งแห่ง

ช่วงเวลาบาปของเรานี �สมควรทํางานด้วยทัศนคติและความรู้สึกเช่นไร เขาต้อง

ตระหนกัว่าเผชิญความหวั�นไหวยาวนานมากมายเพียงใดกว่าจะตดัสินใจทํางานและ

เรียกหาคําภาวนาช่วยเหลือของท่านนกับญุผู้อาวโุสและท่านเอพิฟานีผู้ เปี�ยมปัญญา

ซึ�งเป็นศิษย์ที�รักยิ�ง... แต่เพื�อความสมบรูณ์แบบของการบรรยายภาพลกัษณะผู้ รับใช้

พระเจ้า ซึ�งจําเป็นต้องพูดถึงสภาพจิตใจฝ่ายวิญญาณของบุคคลนั �นด้วย ผู้ เขียนจึง

หยิบโครงสร้างจากข้อเขียนของเหลา่บิดาผู้บําเพ็ญเพียรที�ได้รับปัญญาจากพระเจ้า ซึ�ง

บรรยายสถานะตา่งๆ ไว้บนพื �นฐานประสบการณ์สว่นบคุคลในงานเขียน...  

ให้เราเดินตามเถิดท่านผู้อ่านที�มีจิตศรัทธา ให้เดินตามรอยเท้าท่านเอพิฟานีผู้

ประเสริฐไปก้าวต่อก้าว แล้วตั �งใจฟังเรื�องเล่าเรียบง่ายอย่างอบอุ่นจริงใจและลึกซึ �ง

จากก้นบึ �งหวัใจทา่นผู้ เขียน ให้เราเชื�อฟังข้อคิดคําสอนที�ถอดจากเรื�องเลา่เหลา่นั �นโดย

นกับุญคือท่านปลาโตนและท่านฟิลาเรียตมิโตรโปลิตนัแห่งมอสโคว์ ท่านฟิลาเรียต

อคัรสงัฆราชแห่งเชียร์นิกอฟ ท่านนิคานอร์อคัรสงัฆราชแห่งเฮียร์ซนั รวมทั �งผู้ เทศน์
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สอนและเหล่านกัเขียนผู้ เปี�ยมศรัทธา... หากหนงัสือเล่มนี �จะมอบโอกาสผ่อนคลาย

จิตใจท่านแม้เล็กน้อยเพียงเสี �ยวไมกี่�นาทีที�จะลมืความวุน่วายรอบตวัทางโลก และพา

ตัวท่านผ่านความคิดจิตใจไปยังอดีตกาลที�อาจผ่านกาลเวลามาเนิ�นนาน แต่ยงัคง

ใกล้ชิดแนบแน่นใจเราไม่คลาย ได้ไปลยุป่าเขาลําเนาไพรรกชัฏแห่งราโดเนชพร้อม

ท่านนกับญุที�พํานกัที�นั�น ได้สดูกลิ�นหอมแหง่คําภาวนาท่านเซอร์กี ดื�มดํ�าการบรรลผุล

แหง่ความเจียมตนในพระเจ้าของทา่น เมื�อนั �นแล เราจึงจะบอกตวัเองได้เตม็ปากวา่เรา

มีความสขุอิ�มเอิบและพร้อมสรรเสริญพระเจ้า แต่ถ้าหนงัสือเลม่นี �ไม่อาจให้ความพึง

พอใจแก่ความใฝ่รู้ของท่าน ถ้าผู้ รวบรวมเรื�องราวเขียนขาดตกบกพร่องประการใด 

เขียนซํ �าซ้อนหรือทําผิดพลาดใด ก็ขอกราบคารวะนอบน้อมเพื�อขออภยัท่าน ทั �งยินดี

รับฟังข้อตําหนิติเตียนอนัดีของท่านและข้อชี �แนะแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างซาบซึ �ง และ

ขอบคณุอยา่งยิ�งในโอกาสการตีพิมพ์ครั �งใหมน่ี � 

 
 

�� มีนาคม  

1885 – 1891 – 1898 – 1904 

ทา่นอาร์คิมานดริทนิคอน3 

อารามสงฆ์ชั �นสงูเซอร์กีแหง่ราโดเนช 

                                                 
3

 ท่านนิคอน หรือนามเดิมนิโกไล รัชเดียสตเวนสกี (ค.ศ. ����–����) เป็นบุตรของ

สงัฆานุกรระดบัล่างในมอสโคว์ เมื�อเรียนจบจากโรงเรียนเทววิทยาทางจิตวิญญาณที�มอสโคว์ 

เข้าเป็นนกัพรตธรรมดาที�อารามชั �นสงูแห่งพระตรีเอกภาพ ท่านเป็นพระอคัรสงัฆราชแห่งโวลกัดา

ในปี ���� 



 

บทที� � 

บตุรแห่งความยินดี 

บ้านเกิดทา่นเซอร์กีผู้ รับพระเจ้า บิดามารดาทา่น วงศ์วานของทา่นเหลา่นั �น  

หมายสาํคญัอศัจรรย์ของทา่น แงค่ิดจากทา่นเอพิฟานีผู้ประเสริฐ คําภาวนามารดา

บริสทุธิ� บทเรียนแก่ผู้ปกครอง กําเนิดทารกผู้เปี�ยมพระพร เด็กน้อยผู้ ถือศีลอด 

(1319 - 1326) 

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูร้ับชําระใหบ้ริสทุธิ�จากครรภ์มารดา จง

ชื�นชมยินดีเถิด ผูเ้ป็นที�หมายมั�นเป็นบตุรแห่งความยินดีใน

การกําเนิดของท่าน  

อคาฟีสต์4 � อิค. � 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด เพราะเจ้าถูกเรียกใหเ้ป็นสดดีุพระตรี

เอกภาพศกัดิ�สิทธิ�แต่ก่อนการกําเนิดของเจ้าเอง 

อิค. มเินอี 
 

จงชื�นชมยินดี อศัจรรย์การถืออดของทารกปรากฏแก่เรา 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 

ประมาณ � เวียร์สตา5หา่งจากเมืองมีชื�อเสยีงในอดีตแตปั่จจบุนัซบเซาลงอยา่งรัสโตฟ

ใหญ่ บนที�ราบในชนบทไกลสดุลกูหลูกูตาที�ทอดไปยงัเมืองยาโรสลาฟ มีสถานที�ตั �งอยู่

                                                 
4

 อคาฟีสต์ คือเพลงสวดอุทิศแด่นักบุญ เหตุการณ์ศกัดิ�สิทธิ�ทางศาสนา หรือพระตรี

เอกภาพ 
5

 � เวยีร์สตามรีะยะทาง �.��� กิโลเมตร 
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โดดเดี�ยวในนามพระตรีเอกภาพศกัดิ�สิทธิ� นั�นคือสาํนกัสงฆ์วาร์นิตสกีย์ ตามที�เลา่ขาน

กนัมา เกือบ ��� ปีก่อนหน้านี � ที�นี�เคยเป็นที�โลง่ซึ�งชื�อถกูลืมในประวตัิศาสตร์ ทว่ายงั

ปรากฏเป็นชื�อถนนที�ทอดสายไปยงัใจชาวออร์โธด็อกซ์รัสเซียอย่างที�เรียกขานกันมา

และสืบไป ที�แห่งนี �เป็นบ้านเกิดเมืองนอนที�รับพระพรของผู้พลีตนยิ�งใหญ่และปกปอ้ง

แผ่นดินรัสเซีย คือท่านเซอร์กีบิดาเรา นกับญุสงฆ์และผู้ รับพระเจ้า ท่านเป็นสงฆ์แห่ง

ราโดเนชผู้กระทําอศัจรรย์แก่รัสเซียทั �งปวง ที�นี�เป็นที�พํานกัของบิดามารดาทา่นซึ�งเป็น

คหบดีสงูศกัดิ�แห่งหวัเมืองรัสโตฟนามคีริลล์และมาเรีย ที�นี�เป็นบ้านที�เขาอาศยั เลือก

ชีวิตสนัโดษในชนบทมากกวา่ชีวิตวุน่วายในเมืองภายใต้อาณาเขตบ้านคหบดี อยา่งไร

เสยี ทา่นคีริลล์รับใช้กองทพั ตอนแรกอยูก่บัเจ้าชายแหง่รัสโตฟ เจ้าชายคอนสแตนติน

ที�สอง พระโอรสแห่งกษัตริย์บอริส และต่อมาก็ถวายงานเจ้าชายคอนสแตนตินที�สาม 

โอรสกษัตริย์วาสิลี หลายครั �งที�บิดาท่านเซอร์กีมีโอกาสติดตามไปถึงที�ประทบัส่วน

พระองค์ของกษัตริย์ดั�งคนใกล้ชิดที�สดุคนหนึ�งและมีฐานนัดรสงูพอควร แต่ด้วยธรรม

เนียมปฏิบตัิเรียบง่ายในสมยันั �น เมื�ออาศยัในชนบทบิดามารดาท่านก็ไม่ละเลยการ

งานในท้องนาตามวิถีชาวบ้านทั�วไปซึ�งเราจะประจกัษ์ภายหลงั เช่นคีริลล์สง่ลกูชายตวั

น้อยไปต้อนม้าเข้าคอกเหมือนที�คนสมยันี �สง่เด็กเลก็ๆ ไปช่วยงานเป็นเรื�องปกติ 

คีริลล์และมาเรียจิตใจดีและเป็นที�พอพระทัยพระเจ้า ซึ�งท่านเอพิฟานีผู้

ประเสริฐพดูถึงทา่นทั �งสองโดยตั �งข้อสงัเกตวา่ พระเจ้าซึ�งมีพระประสงค์จะจดุประกาย

แสงสวา่งบนตะเกียงยิ�งใหญ่แกแ่ผน่ดินรัสเซีย มิได้หมายให้ทา่นเซอร์กีบงัเกิดจากบดิา

มารดาไม่ชอบธรรม เพราะตามพระประสงค์พระเจ้า เด็กน้อยคนนี �ซึ�งในกาลต่อไปจกั

ต้องทํางานรับใช้เพื�อประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณและความรอดคนทั �งปวง จึงสมควร

ต้องมีบิดามารดาศกัดิ�สทิธิ�เพื�อความดีจะได้บงัเกิดจากความด ีและสิ�งดีกวา่จกันําไปสู่

สิ�งดียิ�งๆ ขึ �น เพื�อเกียรติคุณของทั �งเด็กน้อยที�เกิดมาและบิดามารดาจักเพิ�มพูน

สรรเสริญถวายเกียรติพระผู้ เป็นเจ้า คณุงามความดีของพวกเขาไมไ่ด้รู้จกัโดยพระเจ้า

เพียงอย่างเดียวแต่รู้จกัแก่ผู้คนด้วย ท่านปฏิบตัิเคร่งครัดตามข้อกําหนดทั �งปวงของ

โบสถ์ คอยช่วยเหลือคนยากไร้ ตามกฎศกัดิ�สิทธิ�เฉพาะของเหล่าอคัรสาวกที�ว่า “จง
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อย่าลืมต้อนรับขบัสู้คนแปลกหน้า เพราะท่านอาจมีโอกาสต้อนรับเหล่าทูตสวรรค์ก็

เป็นได้” (ฮีบรู ��:�) บิดามารดาทา่นปลกูฝังหลกัธรรมข้อนี �แก่ลกู กําชบัให้ลกูๆ ไม่ลมื

เชื �อเชิญนกัเดินทางจาริกหรือคนแปลกหน้าอ่อนล้าให้เข้ามาพกัผ่อนในบ้าน จนสมยั

เรานี �ไม่เหลือร่องรอยหลกัฐานเกี�ยวกบัชีวิตลํ �าค่าด้านนี �ของท่านผู้ประเสริฐ ทว่าเรายงั

บอกได้เต็มปากพร้อมท่านนกับญุปลาโตนวา่ “ผลที�เกิดจากพวกเขาแสดงได้ดีกวา่คํา

สรรเสริญใดๆ ถึงคุณค่าน่ายกย่องของต้นไม้แสนประเสริฐ บิดามารดามีความสขุยิ�ง 

นามทา่นได้รับยกยอ่งชั�วกาลนานในหมูล่กูหลาน และลกูๆ ก็มีความสขุ นอกจากไมท่าํ

ให้บิดามารดาเสื�อมเสียก็ยงัเพิ�มพนูเชิดชูศกัดิ�และคณุค่าความดีงามของบิดามารดา

และบรรพบรุุษด้วย เพราะคณุงามความดีที�แท้จริงอยูใ่นการทําความด!ี” 

ตอนที�พระเจ้าจะประทานลกูแก่ท่านคีริลล์และมาเรียอีกคนหนึ�ง ทั �งสองมีลกู

แล้วหนึ�งคนชื�อสเตฟาน ซึ�งบตุรคนถดัมานี �ตอ่ไปได้ก่อตั �งอารามสงฆ์ชั �นสงูแห่งพระตรี

เอกภาพ เป็นความงดงามของคริสตศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์และเป็นหลกัศิลาไม่มีวนั

ล้มของบ้านเกิด ไมน่านก่อนทา่นนกับญุจะเกิด พระอจัฉริยภาพพระผู้ เป็นเจ้าประทาน

ปาฏิหาริย์ล่วงหน้าว่าท่านจะเป็นผู้ ถูกเลือกยิ�งใหญ่ของพระเจ้า และเป็นสาขา

ศกัดิ�สทิธิ�แหง่รากเหง้าอนัประเสริฐ  

ในวันอาทิตย์หนึ�ง มารดาเปี� ยมศรัทธาของท่านไปโบสถ์เพื�อร่วมพิธีกรรม

ศกัดิ�สิทธิ� และยืนนอบน้อมตรงหน้าปากประตทูางเข้าโบสถ์พร้อมเหลา่สตรีตามที�ทํา

กนัปกติในสมยันั �น เมื�อพิธีกรรมเริ�มต้น ร้องเพลงสรรเสริญพระตรีเอกภาพแล้ว ไมน่าน

นักก่อนเริ�มบทอ่านจากพระวรสารศักดิ�สิทธิ�  ทารกในครรภ์ท่านพลันร้องเสียงดัง

ออกมาท่ามกลางความสงบเงียบน่าเกรงขาม จนคนทั�วไปหนัมามองดูเสียงร้องนั �น 

เมื�อเริ�มร้องเพลงสรรเสริญเหล่าเทวดาเครูวิม เด็กน้อยก็ร้องดังอีก คราวนี �เสียงลั�น

โบสถ์ แน่นอนว่าผู้ เป็นแมไ่ด้แต่ตกใจ ส่วนหญิงอื�นที�ยืนใกล้ท่านก็พูดกนัว่าเสียงเด็ก

ร้องที�แปลกประหลาดอย่างนี �หมายความว่าอย่างไร ระหว่างนั �นพิธีกรรมยงัดําเนิน

ตอ่ไป พระสงฆ์กลา่ววา่ “จงสาํรวมจิตตั �งใจ ความศกัดิ�สทิธิ�แหง่ความศกัดิ�สทิธิ�” ทนัใด

เด็กน้อยก็ร้องออกมาเป็นครั �งที�สาม ผู้ เป็นแม่ซึ�งอบัอายก็แทบจะลงไปกองกบัพื �นด้วย
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ความกลวั ทา่นเริ�มร้องไห้... ตอนนั �นรอบตวัทา่นรายล้อมด้วยเหลา่สตรี ซึ�งเป็นไปได้วา่

พยายามช่วยทําให้เด็กน้อยในครรภ์สงบลง จึงเริ�มไถ่ถามว่า “เด็กน้อยท่านอยู่ที�ไหน 

ทําไมเจ้าตวัน้อยร้องดงัเช่นนั �น” ด้วยความตื�นตระหนกนางมาเรียก็ยิ�งร้องไห้ฟูมฟาย 

แทบตอบไมไ่ด้วา่ “ฉนัยงัไมม่ีเด็กทารก ลองถามคนอื�นดสู”ิ หญิงทั �งหลายเริ�มมองรอบ

ข้างและไม่เห็นเด็กคนไหนอยู่แถวนั �น ก็หนัมาถามนางมาเรียอีกครั �ง เมื�อนั �นมาเรียจึง

ตอบตรงๆ ว่าในอ้อมแขนนางไม่มีเด็กอยู่ แต่นางมีเด็กในครรภ์ตอนนี � เหลา่สตรีผู้ฉงน

โต้แย้งว่า “เด็กในครรภ์แม่จะร้องได้อย่างไร” นางมาเรียว่า “ฉนัเองก็แปลกใจเช่นกัน 

เวลานี �ฉนัไมเ่ข้าใจและหวาดกลวันกั” 

เหล่าสตรีจึงปล่อยให้นางนั�งสงบสติอารมณ์ เลิกซักไซ้ไล่เลียงต่อ แต่ยังอด

แปลกใจสิ�งที�เกิดขึ �นไมไ่ด้ 
 

 

ท่านนักบุญฟิลาเรียตแห่งมอสโคว์กล่าวว่าสมัยนี �บรรดาประจักษ์พยาน

เหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นก็อาจหวั�นวิตกเกี�ยวกบัการค้นหาสาเหตปุรากฏการณ์ไมธ่รรมดานี �
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เป็นแน ่คนใคร่รู้มากกวา่ก็อาจกล้าคาดเดาวา่ความตื�นเต้นของคําภาวนาในตวัมารดา

ผู้ เปี�ยมศรัทธาในระหว่างขั �นตอนสําคญัทั �งสามในพิธีกรรม บ่งบอกถึงการปลกุชีวิตไม่

ธรรมดาให้บตุรที�นางกําลงัอุ้มท้องตื�นขึ �นนั�นเอง แตส่มยันั �นคนยงัไมส่นใจใฝ่หาอยากรู้

เห็นความรู้ทางปัญญามากกว่าการปฏิบตัิตามอย่างเคารพต่อหนทางแห่งพระญาณ

สอดส่อง ผู้ คนก็ได้แต่เดินออกจากโบสถ์โดยพูดถึงสิ�งที�จารึกในพระวรสารว่าด้วย

ยอห์นผู้มาล่วงหน้าว่า “จะอะไรเกิดกับเด็กน้อยนี � (ลูกา �:��) ก็ให้เป็นไปตามนํ �า

พระทยัพระเจ้าเถิด”  

นกับุญเอพิฟานีผู้ เขียนชีวประวตัินกับุญเซอร์กีที�น่ายกย่องให้แง่คิดเกี�ยวกับ

เหตกุารณ์ไมธ่รรมดานี �ในหนงัสือทา่นวา่ “น่าพิศวงที�เด็กน้อยคนหนึ�งในครรภ์แมซ่ึ�งไม่

เคยร้องที�ไหนมาก่อนนอกจากที�โบสถ์ ทั �งในที�รโหฐานไมม่ีใครอยูร่อบข้าง แต่กลบัร้อง

ต่อหน้าคนมากมายราวต้องการให้คนได้ยินและเป็นประจักษ์พยานเหตุการณ์

เหลอืเชื�อ นา่สงัเกตอีกวา่ทา่นไมไ่ด้ร้องเบาๆ แตก่ลบัร้องให้ได้ยินทั �งโบสถ์ราวจะสื�อว่า

คําแซ่ซ้องถึงตวัท่านจะแพร่ไปทั�วทั �งแผ่นดิน และท่านไม่ได้ร้องเวลามารดาอยู่ในงาน

เลี �ยงฉลองหรือในยามพกัผ่อน แต่กลบัเป็นตอนนางอยู่ที�โบสถ์ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

ในขณะสวดภาวนา ราวจะบ่งบอกว่าตนจะเป็นผู้สวดภาวนาที�หนกัแน่นต่อเบื �องพระ

พักตร์พระเจ้า ท่านไม่ได้ร้องเสียงดงัที�อื�นแต่กลบัร้องที�โบสถ์ซึ�งเป็นสถานที�บริสทุธิ�

ศกัดิ�สทิธิ� เป็นที�สถิตของแทน่บชูาพระเจ้าในขณะพระสงฆ์ทําพิธี อนัเป็นนิมิตหมายวา่

ตวัทา่นเองจะเป็นที�สถิตของพระเจ้าในความยําเกรงตอ่พระองค์ นอกจากนี �ควรสงัเกต

วา่ ทา่นไมไ่ด้ร้องเพียงครั �งสองครั �งแตส่ามครั �ง ซึ�งแสดงวา่ทา่นจะเป็นสาวกแหง่พระตรี

เอกภาพแท้จริง เนื�องจากเลขสามน่าพงึพอใจกวา่เลขอื�น ซึ�งสําหรับทกุแห่งและทกุยคุ 

เลขนี �ถือเป็นต้นกําเนิดและเป็นจุดเริ�มต้นสิ�งดีงามและความรอด” หลงัจากนี � เมื�อ

พิจารณาตวัอย่างและตวับ่งชี �ทางประวตัิศาสตร์ทั �งในพระพนัธสญัญาเก่าและใหม่ที�

ยืนยนัหมายสําคญัของเลขสาม และนึกถึงความลํ �าลกึสําคญัของความเป็นพระเจ้าที�

ประกอบด้วยสามส่วน ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐก็กล่าวต่อไปว่า “สมควรที�ทารกนี �

จะต้องประกาศร้องออกมาสามครั �งจากครรภ์มารดาก่อนกําเนิดบนโลก เพื�อเป็นหมาย
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สําคัญบอกว่าท่านจะเป็นผู้ รับใช้พระตรีเอกภาพในภายภาคหน้าและจะนําผู้ คน

จํานวนมากให้รู้จกัพระเจ้า สั�งสอนลกูแกะท่านให้เชื�อพระตรีเอกภาพที�ทรงสถิตเป็น

หนึ�งเดียวในความเป็นพระเจ้าหนึ�งเดยีว” ทา่นเอพิฟานีกลา่วตอ่ไปวา่ “ชดัเจนแล้ววา่นี�

เป็นเหมือนเครื�องบ่งบอกสําคญัถึงสิ�งอัศจรรย์และความน่าอัศจรรย์ใจทั �งปวงที�จะ

เกิดขึ �นในภายหลงัชีวิตทา่น ไมจ่ริงหรือที�มนัเกิดขึ �นเหมือนปาฏิหาริย์หนึ�งที�ทา่นกระทํา 

ใครเคยเห็นเคยได้ยินเกี�ยวกบัเหตปุาฏิหาริย์แรกของทา่น ตา่งต้องเชื�อสิ�งที�เกิดตามมา

ในชีวิตท่านเช่นกัน เพราะสิ�งเหล่านี �ไม่ได้เกิดขึ �นโดยไร้วตัถุประสงค์ ทว่าล้วนเกิดขึ �น

เพื�อบอกเหตุล่วงหน้าและเป็นจุดเริ�มต้นของสิ�งต่างๆ ที�จะเกิดขึ �นภายหน้า เราจํา

นักบุญท่านต่างๆ ในอดีตกาลที�เจิดจรัสในพระพันธสญัญาทั �งเก่าและใหม่ ดุจการ

ตั �งครรภ์ที�กําเนิดหลายท่านมกัมีเหตุบอกด้วยวิวรณ์พิเศษจากพระเจ้าก่อนล่วงหน้า 

เหมือนที�ท่านผู้ประกาศพระวจนะเยเรมีย์ถูกเลือกและชําระให้บริสุทธิ�แต่ในครรภ์

มารดา เช่นเดียวกบัผู้ประกาศพระวจนะอื�นคือทา่นอิสยาห์ สว่นนกับญุและผู้ประกาศ

พระวจนะผู้ยิ�งใหญ่และนกับุญยอห์นผู้ ให้รับบพัติศมาผู้มาล่วงหน้าพระคริสต์ก็รู้จกั

พระเจ้าตั �งแต่ในครรภ์มารดา ซึ�งพระองค์สถิตในพระครรภ์พระนางมารีย์พรหมจารีผู้

ทรงบริสทุธิ�ยิ�ง: เด็กน้อยเปลง่เสียงร้องในครรภ์ (ลกูา �:��) นางเอลิซาเบธมารดาตน 

ปากนางร้องพยากรณ์วา่ “นี�ฉนัเป็นใครกนั พระมารดาพระเจ้าจึงเสด็จมาหาฉนั” (ลกูา 

�:��) เกี�ยวกบัทา่นปกาศกเอลยีาห์ก็มีเรื�องเลา่วา่ บิดามารดาทา่นเห็นมีชายผิวพรรณ

ผ่องใสมีสง่าราศีเข้ามาอนุบาลทารกน้อยด้วยผ้าห่อตวัจากเปลวไฟและป้อนไฟให้

ทารกกิน หลงัจากนั �นท่านเอพิฟานีหยิบยกเรื�องทํานองเดียวกันของนักบุญนิโคลสั

ผู้กระทําอศัจรรย์ ท่านเอเฟรมแห่งซีเรีย ท่านอลปีิย์และทา่นสิเมโอน ท่านธีโอดอร์แหง่

ซีเคโอต ทา่นเอฟฟีมีผู้ยิ�งใหญ่ ทา่นธีโอดอร์แหง่เยเดสสา และทา่นเปโตร มิโตรโปลิตนั

แห่งมอสโคว์ เรื�องเล่าเหล่านี �เราจะไม่ลงรายละเอียดเพราะดังที�ท่านเอพิฟานีผู้

ประเสริฐกลา่ววา่ “การพดูยืดยาวไมก่่อประโยชน์แก่ผู้ เกียจคร้านจะฟัง” เราจะหยิบมา

เพียงบทสรุปรวบยอดความคิดท่านว่า “เป็นเรื�องอศัจรรย์ที�เด็กในครรภ์มารดาจะร้อง

เสียงดังออกมา เป็นเรื�องอัศจรรย์ของการอบรมสั�งสอนแต่ในวัยทารก เป็นเรื�อง
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อศัจรรย์ชั�วชีวิตของชายผู้นา่อศัจรรย์แท้จริง พระเจ้าทรงลขิิตทา่นด้วยพระกรุณาตั �งแต่

ก่อนทา่นกําเนิด และทรงวางพระประสงค์พิเศษไมธ่รรมดาในการรังสรรค์ทา่น” 

ด้วยความสตัย์ซื�อต่อพระทยัพระเจ้าและใสใ่จวิถีแห่งพระญาณสอดสอ่งของ

พระองค์ ท่านคีริลล์และนางมาเรียก็เข้าใจพระญาณและพระราชวินิจฉยัพระเจ้า และ

ถ่องแท้ถึงการทรงชี �แนะดงักล่าวที�จะต้องอบรมสั�งสอนเด็กน้อยคนนี � หลงัเหตกุารณ์

ข้างต้น มารดาจึงใส่ใจทารกนี �เป็นพิเศษ เข้าใจเสมอว่านางอุ้มลูกในครรภ์ซึ�งเป็น

ภาชนะที�ถูกเลือกของพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ�สิทธิ� นางมาเรียจึงเตรียมพร้อมตลอด

ช่วงเวลาตั �งครรภ์ที�เหลือเพื�อรอคอยผู้บําเพ็ญเพียรที�เคร่งครัดและอดกลั �นที�กําลงัจะ

กําเนิดในอนาคต นางจึงเป็นเหมือนมารดาแซมสนัผู้วินิจฉยัแห่งอิสราเอลในอดีต (ผู้

วินิจฉยั ��:�) จึงใสใ่จเฝา้รักษาความบริสทุธิ�ทั �งวิญญาณและร่างกาย ควบคมุตนเอง

เคร่งครัดทกุเรื�อง “คอยกงัวลเฝา้รักษาของประทานจากพระเจ้าในครรภ์นาง นางหวงั

ว่า” ท่านนักบุญปลาโตนกล่าว “ด้วยการรักษาศีลของนางจะส่งผลทางร่างกายให้

บริสทุธิ�และแข็งแรงแก่เด็ก เข้าใจด้วยจิตใจดีงามถึงสจัธรรมข้อนี � ว่าการทําดีซึ�งเปลง่

ประกายในร่างกายสะอาดผดุผอ่งสวยงาม จะยิ�งสร้างให้ดีงามกวา่นี �อีก” 

ด้วยมุ่งมั�นสวดภาวนานอบน้อม มารดาเปี�ยมศรัทธาจึงรู้สึกถึงเสียงเรียกร้อง

แรงกล้าของหวัใจที�จะสวดภาวนา นางมกัปลกีตนจากสายตาผู้คน ในที�สงบหา่งความ

วุ่นวาย เฝ้าสวดภาวนาแรงกล้าจากใจแม่ทั �งนํ �าตาต่อเบื �องพระพักตร์พระเจ้าถึง

อนาคตเด็กน้อย “ข้าแต่พระเจ้า” นางกลา่ว “โปรดประทานความรอดและคุ้มครองข้า 

ผู้ รับใช้นา่สมเพชของพระองค์ โปรดประทานความรอดและดแูลลกูที�ข้าเฝา้อุ้มในครรภ์ 

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ เฝา้รักษาคุ้มครองเด็กน้อย” (สดดุี ���:�) ให้เป็นไป

ตามนํ �าพระทยัพระองค์แก่เราทกุคนพระเจ้าข้า ให้พระนามพระองค์รับการถวายพระ

พรชั�วนิรันดร” เช่นนี �เองมาเรียมารดาผู้ยําเกรงพระเจ้าของเด็กวิเศษคนนี �จึงมุ่งมั�นถือ

ศีลอดอาหารและภาวนาด้วยใจจริงสมํ�าเสมอ ก่อนกําเนิด เด็กน้อยซึ�งเป็นผลอนัเป็น

พระพรในครรภ์นางก็รักษาตนให้บริสทุธิ�และชําระด้วยการถือศีลอดและสวดภาวนาใน

แบบเฉพาะนี �เอง 



16 บทที� 1 

ท่านนกับญุฟิลาเรียตตั �งข้อสงัเกตเรื�องนี �วา่ “บิดามารดาเอ๋ย อยากให้รู้วา่ทา่น

สื�อสารถึงลกูได้ดีเหลือเกิน และในทางกลบักนัก็ชั�วเหลือเกินก่อนที�เขาจะเกิดเสียอีก 

ทา่นจะแปลกใจถึงความเที�ยงแท้ของการพิพากษาของพระเจ้าซึ�งทรงอวยพรให้ทั �งเด็ก

ในพ่อแม่ และแก่พ่อแม่ในตัวเด็กเอง ความชั�วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลาน” 

(กนัดารวิถี ��:��) เมื�อพิจารณาอย่างนี � เราจะยําเกรงที�จะรับการทรงเรียกเพื�อรับใช้

อันมาจากพระองค์ ซึ�ง “ครอบครัวทั �งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื�อมาจาก

พระองค์” (เอเฟซสั �:��) 

ท่านคีริลล์และนางมาเรียแลเห็นพระเมตตาสูงส่งของพระเจ้า ความเปี�ยม

ศรัทธาของพวกเขากระตุ้นแสดงสาํนกึพระกรุณาพระเจ้าด้วยการทําวีรกรรมความดใีน

การรักษาสญัญาอย่างยําเกรง แล้วอะไรจะเป็นที�พอพระทยัพระเจ้าในสถานการณ์นี �

มากกวา่ความปรารถนาตั �งใจแนว่แนแ่ละความเด็ดเดี�ยวที�คูค่วรกบัพระเมตตาพระเจ้า 

นั�นเอง นางมาเรียชอบธรรมซึ�งเป็นเช่นนักบุญอันนาผู้ เป็นมารดาปกาศกซามูเอล 

พร้อมท่านคีริลล์สามีก็ให้สญัญาพระผู้ เป็นเจ้าว่าหากพระองค์ประทานบตุรชาย พวก

เขาจะให้บตุรอทุิศชีวิตรับใช้พระเจ้า นั�นคือจะทําทกุวิถีทางเพื�อให้พระประสงค์อนัลํ �า

ลกึของพระองค์สมัฤทธิ�ผลในตวับตุรที�จะเกิดมาตามแผนการพระองค์ซึ�งพวกเขาเอง

ได้รับการชี �นําอยู่แล้ว บิดามารดาแบบนี �ยอ่มมีไมม่ากนกั หรือยากจะหาบิดามารดาผู้

มีความสขุเช่นนี �ได้ในยคุแห่งบาปเรา นั�นคือเด็ดเดี�ยวและกําหนดชะตาชีวิตลกูน้อย

ก่อนเกิดได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องอนัใด เป็นเรื�องอนัตรายและไม่เหมาะสมที�จะให้คํา

สญัญาในสิ�งที�ตนทําไมไ่ด้ บิดามารดาผู้ชอบธรรมของท่านเซอร์กีทําเช่นนั �นได้เพราะ

ท่านทั �งสองรับการชี �นําลํ �าลกึถึงอนาคตข้างหน้าของชะตาชีวิตเด็กน้อย ใครเลา่ในหมู่

พอ่แมช่าวคริสต์จะไมป่รารถนาเห็นลกูตนได้เป็นประชากรอาณาจกัรพระเจ้าในสวรรค์

บ้างเล่า แต่ถ้าพ่อแม่ทุกคนหวังเช่นนั �น ก็ขอให้วางใจคําสัญญาหนักแน่นและไม่

เปลี�ยนแปลงอยา่งหนึ�งคือ การทําทกุอยา่งที�พงึทําได้ เพื�อให้ลกูเป็นบตุรพระเจ้าแท้จริง

ด้วยพระกรุณา เพื�อเขาจะได้เป็นลกูที�เชื�อฟังของมารดาเดียวกบัเรานั�นคือคริสตศาสน

จกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัดิ�สิทธิ� เพื�อที�ทั �งเด็กและผู้ปกครองจะไม่ทกุข์ตรมในชะตากรรม
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ลกูตวัเองที�ถกูขบัไลจ่ากอาณาจกัรพระเจ้าออกสูอ่าณาจกัรแห่งความมืดมิด ครั �งหนึ�ง

เคยมีผู้ถามผู้อาวโุสวา่ “มนษุย์ถกูพระเจ้าสร้างมาเพื�ออะไร” ซึ�งท่านตอบวา่ “เพื�อเป็น

ทายาทพระอาณาจกัรพระเจ้า” 

วนัที� � พฤษภาคม ���� บ้านท่านคหบดีคีริลล์เกิดเหตกุารณ์รื�นเริงน่าชื�นชม

ยินดี พระเจ้าประทานบตุรชายแก่นางมาเรีย บิดามารดาผู้ชอบธรรมเชิญวงศาคณา

ญาติและมิตรสหายมาร่วมยินดีเนื�องในโอกาสที�สมาชิกใหม่ของครอบครัวถือกําเนิด 

ทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเมตตาใหม่นี �ซึ�งปรากฏโดยพระเจ้าในบ้านท่าน

คหบดีผู้ เปี�ยมจริยธรรม ในวนัที� �� หลงัจากวนัเกิดเด็กน้อย พ่อแม่นําเด็กน้อยไปที�

โบสถ์เพื�อทําพิธีล้างบาปแก่เด็ก ในขณะเดียวกนัก็เป็นการรักษาสญัญาที�จะมอบเด็ก

น้อยเพื�อเป็นเครื�องถวายบชูาอนัไร้มลทินแก่พระเจ้าผู้ประทานเขา พระนา่เลื�อมใสทา่น

หนึ�งนามวา่มิคาอิลตั �งชื�อเด็กน้อยคนนี �ในการรับศีลล้างบาปวา่ วารโฟโลมี แน่นอนวา่

เพราะวนันั �น (�� มิถนุายน) เป็นวนัเฉลมิฉลองรําลกึถึงนกับญุวารโฟโลมีอคัรสาวก จึง

ให้เป็นไปตามธรรมเนียมพระศาสนจกัรสมยันั �น ทั �งชื�อและความหมายซึ�งแปลวา่ บตุร

แห่งความยินดี สร้างความสขุใจแก่ผู้ เป็นบิดามารดามากพอแล้ว จะมีอะไรอีกหรือที�

สร้างความยินดีเปี�ยมล้นหวัใจทั �งสองได้อีก เมื�อเห็นจดุเริ�มต้นความหวงัอนัเจิดจรัสอยู่

ต่อหน้า ซึ�งบรรจุไว้ในตวัเด็กน้อยคนนี �ตั �งแต่วนัแรกที�เด็กน้อยเปล่งเสียงอศัจรรย์ใน

ครรภ์มารดา ทา่นคีริลล์และนางมาเรียเลา่เรื�องนี �แก่พระสงฆ์ทา่นนั �นผู้ เชี�ยวชาญในข้อ

พระธรรม พระสงฆ์ก็หยิบยกตวัอย่างมากมายจากทั �งพระพันธสญัญาเก่าและใหม่ 

เมื�อผู้ถูกคดัเลือกตั �งแต่ในครรภ์มารดาถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าเพื�อรับใช้พระเจ้า ท่าน

นกับวชยกตวัอย่างคําพดูกษัตริย์ดาวิดเกี�ยวกบัพระอจัฉริยภาพอนัสมบูรณ์แบบของ

พระเจ้าว่า “พระเนตรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแม้แต่สิ�งที�ข้ายังไม่ได้ทํา” (สดุดี 

���:��) และคําอคัรสาวกเปาโล “พระเจ้าทรงสรรข้าพเจ้าไว้แตค่รรภ์มารดา และทรง

เรียกข้าพเจ้าโดยพระคุณพระองค์ ที�จะทรงสําแดงพระบุตรพระองค์ในตวัข้าพเจ้า 

เพื�อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบตุรแก่ชนตา่งชาตินั �น” (กาลาเทีย �:��-��) และตวัอยา่ง

อื�นๆ จากพระคมัภีร์ และปลอบประโลมบิดามารดาทั �งสองด้วยความหวงัในพระคุณ
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พระเจ้าเกี�ยวกบัเด็กน้อยที�เกิดใหม ่“อยา่กงัวลเลย” ทา่นกลา่ว “แตจ่งยินดี เพราะบตุร

ท่านทั �งสองได้รับเลือกเป็นภาชนะพระเจ้าเพื�อรองรับพระจิตเจ้าผู้ทรงศกัดิ�สิทธิ�และ

เป็นผู้ รับพระตรีเอกภาพ” เมื�อท่านอวยพรเด็กน้อยและบิดามารดาแล้ว ผู้ รับใช้แห่ง

แทน่บชูาพระคริสต์ก็ให้ทั �งสามกลบับ้านด้วยสนัติสขุ 

อย่างไรก็ตาม มารดาและต่อมาคนอื�นๆ เริ�มสงัเกตสิ�งไม่ธรรมดาบางอย่างใน

ตวัเด็กน้อยคนนี � กลา่วคือเมื�อใดที�มารดารับประทานอาหารเนื �อสตัว์จนอิ�ม เด็กน้อยจะ

ไม่ยอมรับนํ �านมมารดาเลย และเป็นเช่นนี �ทกุครั �งในวนัพธุและวนัศกุร์โดยไม่มีสาเหต ุ

เมื�อเป็นดงันี � เด็กน้อยก็ไมรั่บประทานอาหารเลยสองวนัตอ่สปัดาห์ และเป็นอยา่งนี �ซํ �า

แล้วซํ �าอีกไม่ใช่แค่ครั �งสองครั �งแต่เป็นตลอด ผู้ เป็นแม่ย่อมกงัวลคิดว่าลกูไม่สบาย จึง

ได้แต่ปรึกษาแม่คนอื�นซึ�งเฝ้าดูเด็กน้อยคนนี �ละเอียด ทว่าตวัเด็กน้อยไม่มีสญัญาณ

ใดๆ บง่บอกวา่ป่วยเลยแม้แตน้่อยไมว่า่ทั �งภายในภายนอก ตรงข้าม นอกจากเด็กน้อย

ไมร้่องไห้แล้วยงัเฝา้มองดคูนเหลา่นั �นร่าเริงยิ �มแย้ม เลน่กบันิ �วผู้ใหญ่ที�ยื�นมา... ในที�สดุ 

เมื�อลองสงัเกตเวลาที�เด็กน้อยไมย่อมดดูนมจากอกแม ่ทกุคนตระหนกัตรงกนัวา่ที�เด็ก

อดอาหารก็เพื�อ “เป็นสญัลกัษณ์บอกดังที�ท่านฟิลาเรียตกล่าวว่าเพื�อเตรียมการแก่

มารดาไว้ลว่งหน้า และเพื�อเตรียมการแก่เมล็ดพนัธุ์แห่งความหวงัของเขาในอนาคต” 

เด็กน้อยแสดงการถือศีลอดตั �งแตใ่นครรภ์มารดา เมื�อเกิดมาก็ยงัคงเรียกร้องการถือศลี

อดจากมารดา เมื�อมาเรียผู้ เป็นมารดาตั �งต้นถือศีลอดจริงจังคือเลิกรับประทาน

เนื �อสตัว์ เมื�อนั �นเด็กน้อยจึงเริ�มกลบัมากินนมมารดาเหมือนเดิมยกเว้นวนัพธุวนัศกุร์  

ครั �งหนึ�ง นางมาเรียสง่ลกูน้อยให้หญิงอีกคนอุ้ม เพื�อให้หญิงนั �นปอ้นนมตนแก่

เด็กน้อย แตเ่ด็กน้อยกลบัไมอ่ยากรับนมจากหญิงอื�นเลย และนั�นเกิดขึ �นทกุครั �งเวลาที�

มารดาอยากให้ลูกดูดนมจากหญิงให้นมอื�นๆ ท่านเอพิฟานีผู้ ประเสริฐกล่าวว่า 

“ลกูหลานที�ดีย่อมเกิดจากต้นตอที�ดี เพราะลกูหลานย่อมรับแตน่ํ �านมบริสทุธิ�จากผู้ให้

กําเนิดเท่านั �น เช่นเดียวกบัเด็กน้อยผู้นี �ที�ตั �งแต่ในครรภ์มารดาก็รู้จกัพระเจ้า ในเตียง

ผ้าอ้อมตนก็เรียนรู้ความจริงแท้ ในเปลตนก็เรียนรู้การถือศีลอด พร้อมกบันํ �านมมารดา

ก็เคยชินการรู้จกัความอดกลั �น... ด้วยยงัเป็นเด็กน้อยอยู่ แต่กลบัเหนือกว่าธรรมชาติ



 บตุรแหง่ความยินด ี 19 

ตนคือเริ�มถือศีลอดแต่วัยเยาว์ นับจากวัยเด็กท่านเป็นผู้ รับความบริสุทธิ�สะอาด 

รับประทานนมไมม่ากเทา่รักษาความบริสทุธิ�ทางร่างกายและรับการเจิมเรียกจากพระ

เจ้าแตก่่อนกําเนิดด้วยซํ �า” 

นกับญุปลาโตนตั �งข้อสงัเกตในโอกาสหนึ�งวา่ “มารดาไมไ่ด้ยกย่องวา่เป็นเรื�อง

สําคัญนักที�จะเลี �ยงดูลูกด้วยนํ �านมจากอกตน แต่ที�จริงสําคัญมาก พระผู้ สร้าง

ธรรมชาติจะเติมหน้าอกมารดาด้วยนํ �านมทําไมถ้าไมใ่ช่เตรียมเต้านมมารดาเพื�อพร้อม

ให้อาหารที�มีคุณค่าทางโภชนาการแก่ทารก ไม่ใช่แค่สารอาหารทางร่างกายซึ�ง

หมายถึงนํ �านมเทา่นั �นที�หลั�งไหลไปสูเ่ด็กน้อย แตย่งัรวมถึงอปุนิสยัจริยธรรมของเดก็ใน

อนาคตด้วย” ครั �งหนึ�งท่านนกับญุดิมิตรีแห่งรัสโตฟกลา่ววา่ “นํ �านมจากอกคนอื�นไมม่ี

ประโยชน์สําหรับลกูน้อยเท่าใดนกั ต่างจากนํ �านมมารดา หากผู้ เป็นแม่ป่วย ลกูก็จะ

ป่วยไปด้วย ถ้าผู้ เป็นแมโ่กรธ ไม่มีความยบัยั �งชั�งใจ ฉนุเฉียวแล้ว เด็กที�มารดาผู้นั �นให้

นมก็จะเป็นอย่างนั �นด้วย เด็กที�เลี �ยงด้วยนมอื�นที�ไม่ใช่นมมารดาจะไม่รักไม่ผูกพนั

มารดาตนมากเหมือนเดก็ที�เลี �ยงดใูห้นํ �านมด้วยมารดาตวัเอง มารดาแบบนี �ยงัต้องอาย

แม้แต่สตัว์เดรัจฉาน เพราะไม่มีสตัว์ตัวใดในโลกสกัตัวที�ไว้ใจให้สตัว์อื�นเลี �ยงดูลกู

ตวัเองเลย” ทา่นนกับญุฟิลาเรียตแหง่มอสโคว์กลา่ววา่ “แมท่ี�ดีควรคิดวา่การทําเชน่นั �น

ถือเป็นการพรากแม่ทีเดียวจากเด็กถึงสองคน นั�นคือพรากแม่จากลกูของหญิงให้นม 

และพรากแม่จากลกูตวัเองแล้วบงัคบัให้เด็กดื�มความโหยหาคิดถึงแม่จากอกหญิงให้

นม แทนที�จะให้เขาได้ดื�มความรักจากอกมารดา” นกับญุยอห์นวาจาทองกลา่วว่า “มี

แมไ่มน้่อยซึ�งยอมทิ �งลกูตวัเองให้หญิงอื�นเลี �ยง แตพ่ระคริสต์ไมท่รงทําเช่นนั �น พระองค์

ทรงเลี �ยงเราด้วยร่างกายพระองค์เอง ทรงปอ้นเราให้อิ�มด้วยโลหิตพระองค์เอง” 

เมื�อถึงเวลาหย่านม วารโฟโลมีน้อยก็ทิ �งเตียงเด็ก เติบใหญ่ทางร่างกายและ

แข็งแกร่งขึ �นทางจิตวญิญาณ เต็มไปด้วยปัญญาและความยําเกรงพระเจ้า พระพรพระ

เจ้าสถิตในตวัเด็กน้อยบริสทุธิ� และคนดไีด้รับการปลอบประโลมจากเด็กน้อยผู้นี �



 

บทที� � 

เด็กหนุ่มผู้ ได้รับพระพร 

ความไมป่ระสบความสาํเร็จในการเรียน ความทกุข์วยัเด็ก คาํภาวนาของเด็กน้อย 

ผู้ เฒา่นา่พิศวง การเปลี�ยนแปลงอศัจรรย์ ความรู้ที�ประทานจากเบื �องสงู 

วีรกรรมวยัเด็ก คําตอบชาญฉลาดจากเดก็หนุม่ 

ความประพฤตแิละการจดัการจิตใจตน คาํภาวนาที�พรั�งพรูตอ่เบื �องพระพกัตร์พระเจ้า 

(1326 – 1332) 
 

 

จงชื�นชมยินดีเถิด หนุ่มนอ้ยจิตใจงดงามและปรารถนาดี 

จงชื�นชมยินดีเถิด เด็กนอ้ยที�เปี�ยมด้วยพระกรุณาพระเจ้า  

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 
จงชื�นชมยินดีเถิด ผูฝึ้กตนใหร้ักษาความยําเกรงต่อพระเจ้า 

อนัเป็นจดุกําเนิดปัญญา จงชื�นชมยินดีเถิด ผูเ้ป็นดั�งกระจก

เงาแห่งความดีแก่ผูร่้วมศึกษาในทางธรรม 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 
 

เมื�อวารโฟโลมีอายเุจ็ดขวบพอ่แมก็่สง่ไปเรียนหนงัสือ บรรพบรุุษที�ดีของเรามกัมองวา่

การเรียนหนงัสือเป็นภารกิจสงูสง่เพราะเป็นกญุแจไปสูก่ารอ่านหนงัสือและการเข้าใจ

จารึกศกัดิ�สิทธิ�ของพระเจ้า โรงเรียนสอนหนงัสือซึ�งมีไม่มากในสมยันั �นเป็นโรงเรียนที�

ตั �งขึ �นภายใต้การดแูลของเหล่าคณะสงัฆราชทั �งสิ �น และมกัสอนเกี�ยวกบัเนื �อหาแก่น

หลกัทางศาสนา พระสงัฆราชแห่งรัสโตฟในเวลานั �นคือท่านโปรโฮรผู้มีความเป็นครู

และเลื�อมใสศรัทธา ภายใต้การบริหารของท่าน คนมาเป็นครูที�โรงเรียนจะต้องยําเกรง

พระเจ้าทั �งสิ �น 
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พี�น้องวารโฟโลมีอีกสองคนก็เข้าเรียนหนงัสือพร้อมกันด้วย นั�นคือสเตฟาน

พี�ชายคนโตและเปโตรน้องชายคนเล็ก สองพี�น้องศึกษาเลา่เรียนได้ดี แม้ว่าน้องเปโตร

จะอายไุม่ถึงหกขวบ แต่วารโฟโลมีกลบัเรียนไม่ดีนกัและมกัถกูครูทําโทษ สว่นเพื�อนๆ 

ก็มกัดถูกูดแูคลนแม้แต่หวัเราะเยาะใส ่พ่อแมพ่ยายามหว่านล้อมทกุทาง วารโฟโลมี

เองพยายามใช้สติปัญญาเท่าที�ทําได้ในวยัเด็กเต็มที�แล้ว ขนาดตื�นมาอ่านหนังสือ

บ่อยครั �งยามดึก เมื�อหลบพ้นสายตาคนอื�นเขามกัร้องไห้ขมขื�นต่อความด้อยกําลงั

ความสามารถตน และแนว่แนต่ั �งใจภาวนาตอ่พระเจ้าวา่ “ข้าแตพ่ระเจ้า โปรดประทาน

ให้ลกูเข้าใจการเลา่เรียนเถิด โปรดทรงสอนลกูด้วย ข้าแตพ่ระเจ้าโปรดทรงให้ลกูรู้และ

เข้าใจด้วยเถิด” ทว่าการเล่าเรียนก็ยงัไม่คืบหน้า ท่านนกับุญปลาโตนกล่าวว่า “เขา

แบกรับความรู้สึกหนกัหน่วงเมื�อทั �งหวัใจพยายามใฝ่เรียน เขามีแรงดึงดูดแรงกล้าสู่

การรู้แจ้ง แตร่ะหว่างทางที�จะไปถึงเป้าหมายความปรารถนา กลบัต้องพบบททดสอบ

มากมายที�ไม่อาจก้าวข้ามไป” เด็กหนุ่มผู้ ใฝ่ดีเจ็บชํ �ากลํ �ากลืนที�ตนไม่สําเร็จ บิดา

มารดาและอาจารย์ต่างเศร้าใจที�เด็กน้อยไม่มีพรสวรรค์ใดๆ ในการเลา่เรียนทางโลก 

แต่ชดัเจนว่าน่าจะให้เด็กน้อยซึ�งมีลางบอกเหตมุากมายก่อนหน้านั �นถึงอนาคตที�ดีได้

ใช้ช่วงแรกในการเรียนเพื�อเรียนรู้ว่าไม่มีความสําเร็จใด ความรู้ใด หรือความสามารถ

ใดจะกําหนดชีวิตตวัเองได้ นอกจากเพียงพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งแสงสวา่งทั �ง

ปวง ซึ�งเรารับความดีงามทั �งปวงจากเบื �องสงูที�พระองค์ประทบัอยู ่(ยอห์น �:��) ให้เรา

นอบน้อมต่อพระหตัถ์แข็งแกร่งของพระองค์ (� เปโตร �:�) ผู้ซึ�งด้วยพระองค์เองแตผู่้

เดียวทําให้มนษุย์ที�มายงัโลกนี �รู้แจ้งเห็นธรรม (ยอห์น �:�) อยา่งไรก็ดี ไมม่ีทางที�อยา่ง

อื�นจะเอาชนะการทุม่เทอยา่งหนกั ยิ�งเมื�อมีการสวดภาวนา โดยเฉพาะการสวดภาวนา

จากใจบริสุทธิ�ของเด็กน้อยไร้เดียงสา ในที�สุด พระเจ้าผู้ ทรงใกล้ชิดต่อผู้ เรียกหา

พระองค์ในความจริงของพระองค์เสมอ (สดดุี ���:��) ก็ทรงได้ยินเสียงภาวนาตั �งใจ

จริงของวารโฟโลมีเด็กหนุม่ผู้ เปี�ยมปัญญา และประทานสิ�งที�เขาขอ  

ครั �งหนึ�งบิดาสง่เขาไปในทุง่เพื�อหาลกูม้า ซึ�งเด็กน้อยวารโฟโลมีชอบยิ�งนกัเวลา

ที�เขาได้ปลีกตวัจากผู้คน ที�นั�นเองเกิดเหตกุารณ์พิเศษกบัเขาเหมือนที�เกิดกบัซาอลูซึ�ง
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บิดาใช้ไปตามหาลกูลาที�หลงหายแตก่ลบัพบปกาศกซามเูอลซึ�งประกาศขา่ววา่เขาจะ

ได้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล ฝ่ายวารโฟโลมเีห็นนกัพรตชราแปลกหน้าดมูีสมณศกัดิ�ผู้

หนึ�งในทุ่งหญ้าใต้ต้นโอ๊ก ชายชราผู้ เลื�อมใสศรัทธาแลละม้ายทูตสวรรค์กําลงัสวด

ภาวนาต่อพระเจ้าผู้สถิตทุกแห่งหน และรํ�าไห้เพรียกหาพระองค์ในคําภาวนาจากใจ

จริง เมื�อวารโฟโลมีผู้ถ่อมตนก้มกราบชายชราแล้วก็ใคร่ถอยไปทางอื�นด้วยไม่อยากขดั

การสนทนาระหว่างชายชรากบัพระเจ้า และไปยืนใกล้เพื�อรอจังหวะที�พระผู้นั �นสวด

ภาวนาเสร็จ เมื�อท่านสวดภาวนาจบก็มองไปยังเด็กผู้ บริสุทธิ�  ใช้ดวงตาทางจิต

วิญญาณมองทะลเุข้าไปในใจเด็ก ท่านแลเห็นภาชนะที�พระเจ้าทรงเลือกผ่านการ

ทํางานของพระจิตเจ้าผู้ทรงศกัดิ�สิทธิ� จึงเรียกวารโฟโลมีให้เข้ามาหาและอวยพรเขา 

จุมพิตเอ็นดเูหมือนลกูและถามวา่ “เด็กน้อย เจ้าต้องการอะไรหรือ” แม้เด็กน้อยถกูสง่

มาตามหาลูกม้า ทว่าจิตใจที�ตามหาพระเจ้าในตอนนี �กลบัเต็มไปด้วยความคิดไม่

น่ายินดีเกี�ยวกบัความด้อยความสามารถของตนในการเรียน วารโฟโลมีลืมเรื�องตาม

หาม้าทนัใด ด้วยความไร้เดียงสาอยา่งเด็กก็เลา่เรื�องทกุข์ใจให้ทา่นผู้ เฒา่ฟัง 

วารโฟโลมีเลา่ทั �งนํ �าตาวา่ “ผมไปเรียนหนงัสือ หวงัที�สดุจะเรียนรู้การอ่านพระ

วาจาพระเจ้า แต่ไม่ว่าพยายามอย่างไรก็ทําไม่ได้ ผมไม่เข้าใจบทเรียน ผมเศร้ามาก 

โปรดภาวนาพระเจ้าเพื�อผมด้วยเถิดคณุพอ่ผู้ศกัดิ�สทิธิ� โปรดวิงวอนพระเจ้าให้ทรงเปิด

ความสามารถการเรียนอา่นหนงัสอืแก่ผม ผมเชื�อวา่พระองค์ตอบรับคําภาวนาทา่น” 

ผู้ เฒา่ประทบัใจเด็กน้อยยิ�งจากคําพดูนา่ฟัง ทา่นเห็นความตั �งใจจริงและชื�นชม

จิตใจดีงามของเด็กซึ�งสะท้อนผ่านใบหน้าถ่อมตนยิ�ง ท่านยกมือขึ �นแหงนหน้ามองฟา้

และหายใจเข้าคิดถึงพระเจ้าจากเบื �องลึกหวัใจ และเริ�มสวดภาวนาขอให้เบื �องบน

ประทานการรู้แจ้งแก่เด็ก ... โอ้ คําภาวนาพ่อเฒ่าผู้ลึกลบัใต้ท้องฟ้าเปิดใต้ร่มเงาต้น

โอ๊กช่างร้อนแรงยิ�งดั�งเปลวไฟ เมื�อแรงผลักดันแห่งความหวังผสานกับคําภาวนา

บริสทุธิ�ของวารโฟโลมีผู้ประเสริฐตามประสาเด็กไร้เดียงสา การรวมพลงัน่าเกรงขาม

ของผู้ เฒา่ผมหงอกและเด็กน้อยช่างเปี�ยมพลงันกั คําภาวนาร่วมกนัของทั �งสองเหมือน

ดั�งควนักํายานที�ลอยสูท้่องฟา้ไปถึงบลัลงัก์พระเจ้าในสวรรค์ชั �นสงูสดุ ... ทา่นผู้ เฒา่ลง
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ท้ายคําภาวนาทรงพลงัด้วยคําศกัดิ�สทิธิ�วา่ อาเมน จากนั �นก็หยิบกลอ่งไม้เลก็ๆ จากใต้

แขน ท่านเปิดออกดแูละใช้สามนิ �วหยิบชิ �นขนมปังศกัดิ�สิทธิ�มาเสกเพื�ออํานวยพรแก่

วารโฟโลมี พดูวา่ “ลกูจงรับสิ�งนี �ไปกิน ข้าให้เจ้าไว้เป็นสญัลกัษณ์ถึงพระกรุณาพระเจ้า

และความเข้าใจจารึกพระองค์ จงอย่ามองว่าเป็นเพียงขนมปังศักดิ�สิทธิ� ชิ �นเล็กๆ 

เพราะความหวานหอมจากการกินยิ�งใหญ่นกั”  
 

 

คงไม่ต้องบอกว่าวารโฟโลมีผู้บริสทุธิ�รับของขวญัจากพระคุณพระเจ้าอย่าง

ตื�นเต้นยินดีสกัเพียงใด นํ �าตาความยินดีฉายประกายในดวงตาสดใส เขารับประทาน

ก้อนขนมปังศกัดิ�สิทธิ�ด้วยความยําเกรง อาหารลํ �าลกึชิ �นนี �ช่างหวานหอมนกั เขากลา่ว

กบัผู้ เฒา่วา่ “ในหนงัสอืสดดุีกลา่วไว้มิใช่หรือวา่ พระวจนะพระองค์ช่างหวานแก่ลําคอ

ยิ�งกว่านํ �าผึ �งในปากข้าเสียอีก ... จิตใจข้าเอ๋ย... จงรักพระวาจานั �นเหลือล้น” (สดุดี 

���:���, ���) 
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เราสงัเกตว่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นและตั �งใจจริง วารโฟโลมีในวยัเยาว์

ท่องจําถ้อยคําจากหนงัสือสดุดีได้ขึ �นใจจากที�บิดามารดาอ่านให้ฟัง และแน่นอนว่า

ย่อมทบทวนบทเหลา่นั �นในใจเวลาออกไปเดินเลน่คนเดียวตามทุ่งหญ้าหรือท้องป่าใน

ตําบลบ้านเกิด ด้วยเหตนุี �เองคําพดูกวีผู้แตง่บทสดดุีจึงผดุขึ �นมาในหวั 

ทา่นผู้ เฒา่กลา่ววา่ “ลกูเอย๋ ถ้าเจ้าเชื�อก็จะแลเห็นมากกวา่นี � สว่นเรื�องการเรียน

อยา่เสยีใจ เจ้าจะพบวา่แตน่ี �พระเจ้าจะประทานความเข้าใจการอา่นหนงัสอืมากกวา่พี�

น้องและเพื�อน จนขนาดเจ้าสอนคนอื�นๆ ได้” 

เด็กหนุ่มได้ยินดงันั �นก็ดีใจที�พระเจ้าทรงพาเขามาพบกบัผู้ เฒ่าศกัดิ�สิทธิ�เช่นนี � 

วารโฟโลมีเฝา้ฟังคําสอนสั�งของชายผู้นี �อยา่งชื�นมื�น เมล็ดพนัธุ์ตกในดินสมบรูณ์ฉนัใด 

วาจาที�เป็นพระพรของชายชราก็เข้าไปสูจิ่ตใจดีงามของเขาฉนันั �น 

เมื�อชายชราสั�งสอนเด็กน้อยเรื�องความรอดทางวิญญาณแล้ว ผู้ เฒ่าก็เตรียม

เดินทางต่อ ทว่าเด็กน้อยเชาวน์ดีกลบัไม่อยากจากครูศกัดิ�สิทธิ� จึงคกุเข่าลงแทบเท้า 

อ้อนวอนทั �งนํ �าตาขอให้ผู้ เฒ่ากลบับ้านกับเขา วารโฟโลมีกลา่วว่า “พ่อแมผ่มต้องชื�น

ชอบคณุพอ่เป็นแน ่โปรดอยา่ทําให้พวกเขาต้องพลาดพระพรศกัดิ�สทิธิ�ของทา่นเลย”  

ฟังเถิด คําพูดเด็กคนดีนี �ช่างใสซื�อ เราสมัผัสจิตใจเปี�ยมความรักของเด็กผู้

บริสทุธิ� บิดามารดาจะสขุเพียงใดที�มีลกูที�รับพระพรพระเจ้า เด็กอย่างนี �ถือเป็นพระพร

พระเจ้าแท้จริง ไมเ่พียงมีพระพรพระเจ้าในตวัเทา่นั �น แตย่งัเก็บรวบรวมพระพรจากทกุ

ที� พดูอีกนยัหนึ�งวา่ เพื�อนําพระพรกลบัมาเพิ�มพนูแก่บ้านบิดามารดาอีกด้วย 

ผู้ เฒา่เดินตามเด็กที�ชอบต้อนรับแขกไปที�บ้านพร้อมรอยยิ �ม และได้การต้อนรับ

สมเกียรติจากบิดามารดาวารโฟโลมี สําหรับคนมีคุณธรรมเช่นท่านทั �งสอง ชายชรา

นกับวชถือเป็นแขกน่าต้อนรับยิ�ง ซึ�งคีริลล์และมาเรียชอบต้อนรับและให้ที�พกัพิงแก่

นกับวชที�บ้าน เมื�อรับศีลรับพรจากท่านผู้ เฒ่าแล้ว ก็ชวนท่านกินอาหาร แต่แขกไม่เร่ง

รีบไปนั�งที�โต๊ะอาหาร “ก่อนอื�นต้องกินอาหารทางวิญญาณก่อน” ทา่นกลา่วแล้วเดินไป

ยังห้องสวดภาวนา ซึ�งเป็นห้องที�คหบดีผู้ ลากมากดีทุกคนสมยันั �นจะต้องมีทุกบ้าน 
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ท่านชวนวารโฟโลมีไปที�นั�นด้วย เมื�ออวยพรเริ�มต้นบทประจําชั�วโมงที�สาม6แล้วก็ให้

วารโฟโลมีอา่นบทสดดุี... 

เด็กน้อยแปลกใจยิ�ง ปฏิเสธวา่อา่นไมเ่ป็น ทา่นผู้ เฒา่ก็ยงัยื�นหนงัสอืวางบนมือ

ให้เด็กอ่าน บอกจริงจงัวา่ให้อ่านพระวาจาพระเจ้าโดยไมค่ลางแคลงใจ และเกิดอะไร

ขึ �น เด็กรับพรจากท่านผู้ เฒ่าและตั �งใจทําเครื�องหมายกางเขนที�ตวั เริ�มอ่านบทสดดุี

บรรจงฉะฉาน... ทั �งตวัเขา พ่อแม่ รวมทั �งพี�น้องต่างประหลาดใจว่าเขาอ่านไพเราะ

เช่นนี � ทั �งที�ก่อนหน้านี �เขาอ่อนหดัในการเรียนเหลือเกิน และเข้าใจอะไรต่อมิอะไรน้อย

มาก... ต่อมาภายหลงั ท่านนกับญุก็เลา่ให้ฟังเองว่าเป็นดงัที�ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐ

กลา่ว นั�นคือเป็นไปตามวาจาปกาศกวา่ “และพระเจ้าตรัสว่า ดเูถิด เราเอาถ้อยคําเรา

ใสป่ากเจ้า” (เยเรมีย์ �:�) 

หลงัจากแขกศกัดิ�สิทธิ�ร่วมกินอาหารที�เจ้าบ้านเลี �ยง และอวยพรเจ้าบ้านใจดี

แล้วก็อยากออกเดินทาง แต่เจ้าบ้านผู้มีจิตศรัทธาไมอ่ยากให้ทา่นไปเร็วเกินไป เพราะ

อยากสนทนากบัท่านผู้ เฒา่ผู้มีประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมากกวา่นี � ด้วยเห็น

ว่าท่านมีพรสวรรค์มองเห็นอนาคต พวกเขาเลา่ให้ท่านผู้ เฒ่าฟังว่าตอนลกูชายอยู่ใน

ครรภ์มารดาเคยร้องเสียงดงัออกมาสามครั �งในโบสถ์ จึงอยากรู้วา่ท่านคิดเห็นอยา่งไร 

ซึ�งความไมธ่รรมดานั �นทําให้พวกเขาครุ่นคิดเป็นเวลาเนิ�นนานมากแล้ว  

ท่านผู้ เฒ่าฟังแล้วกล่าวว่า “โอ ท่านสามีภรรยาผู้ประเสริฐ พระเจ้าทรงโปรด

ปรานท่านยิ�งนกัด้วยประทานพระเมตตาอนัสงูส่งแก่ท่านแล้วคือบุตรเช่นนี � ท่านจะ

เกรงกลวัเรื�องไมน่่ากลวัไปไย น่าดีใจด้วยซํ �าที�พระเจ้าประทานบตุรนี �แก่ท่าน พระองค์

ทรงเลือกบุตรท่านก่อนเขาเกิดเสียอีก ข้าจะบอกความจริงว่านี�คือสัญลักษณ์ที�

ประทานให้ท่าน นบัจากนี �ไป เด็กคนนี �จะเข้าใจปัญญาความรู้ในหนงัสือและอ่านพระ

คมัภีร์ศกัดิ�สทิธิ�คลอ่งแคลว่ รู้ไว้เถิดวา่บตุรทา่นจะเป็นผู้ยิ�งใหญ่ตอ่เบื �องพระพกัตร์พระ

เจ้าและผู้คน เนื�องด้วยชีวิตดีที�เป็นแบบอยา่งของเขา” 
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ชายผู้ เฒ่าลกุขึ �นเพื�อออกเดินทาง เมื�อเดินมาที�ธรณีประต ูท่านหนัมาหาบิดา

มารดาของวารโฟโลมีอีกครั �ง และเปลง่วาจาปริศนาในจิตวิญญาณปกาศกวา่ “เด็กผู้นี �

ในภาคหน้าจะเป็นเจ้าสํานักสงฆ์แห่งพระตรีเอกภาพอันศักด์สิทธิ� เขาจะนําผู้ คน

จํานวนมากไปสูค่วามเข้าใจพระบญัชาพระเจ้า” 

เจ้าบ้านผู้ ต้อนรับขบัสู้แขกจึงสง่ชายชรานกัเดินทางไปถึงรั �วบ้าน แตเ่มื�อถึงตรง

นั �นชายคนนั �นพลนัหายตวัไป จนคีริลล์และมาเรียคิดวา่เป็นได้หรือไมท่ี�เป็นทตูสวรรค์ที�

พระเจ้าทรงสง่มาหา เพื�อประทานปัญญาแก่บตุร 

ทั �งสองเก็บถ้อยคําลํ �าลึกไว้ในหัวใจศรัทธา แล้วก็เป็นจริงดังนั �นคือ เกิดการ

เปลี�ยนแปลงมหศัจรรย์แก่เด็กหนุ่ม ไม่ว่าเปิดอ่านหนงัสือเล่มไหนก็ตาม เขาจะอ่าน

ออกทนัทีโดยไม่ติดขดัและเข้าใจความหมายของสิ�งที�อ่านด้วย เช่นนั �นเองที�พระพร

พระเจ้าซึ�งประทานแก่เขาอย่างไม่คาดฝันได้เปลี�ยนแปลงตวัเด็กหนุ่มวารโฟโลมีและ

ทําให้ปัญญาแตกฉาน ไม่จําเป็นต้องพูดว่าหลงัจากเหตุการณ์ดงักล่าว วารโฟโลมี

ก้าวหน้าในการเรียนเหนือกวา่พี�น้องและเพื�อนสหายอื�นในโรงเรียนมากมายเพียงใด  

ไม่ใช่เรื�องแปลกในสมยันี �ที�จะพบเด็กเคร่งศาสนา ตั �งใจสวดภาวนาเร่าร้อน

เสมอทั �งนํ �าตา รักงานรับใช้พระเจ้า ตั �งใจแรงกล้าจะเดินตามรอยบิดาผู้ศกัดิ�สิทธิ�ใน

อดีต เด็กเหลา่นี �เติบโตในครอบครัวคนเคร่งศาสนาที�เลี �ยงดูลกูให้ยําเกรงพระเจ้า ให้

อ่านประวตัินกับญุ และอยู่ภายใต้ร่มเงาพระวิหารแห่งพระเจ้า แตส่มยัอาณาจกัรรุส 

การเลี �ยงดเูด็กเป็นไปโดยอยู่ในจิตวิญญาณโบสถ์เคร่งครัด และความรู้สกึนี �เอง เด็กๆ 

ที�สะอาดบริสทุธิ�มุง่มั�นไมน่ําความทกุข์ตรมหม่นหมองเข้าสูจิ่ตใจออ่นเยาว์ของเขา แต่

กระตุ้นสนัติสขุ ความแจ่มใส และความสงบ เด็กได้รับพละกําลงัทางจิตวิญญาณและ

ความเข้มแข็ง  โดยจิตใจก่อเกิดรูปแบบที�สว่างชัดของชีวิตศกัดิ�สิทธิ� (อุดมคติ) ชีวิต

แห่งพระวรสารพระคริสต์ ซึ�งเป็นรูปแบบชีวิตที�ผกูพนัยิ�งกบัหวัใจอ่อนเยาว์และเป็นที�

ศกัดิ�สทิธิ�แหง่พนัธสญัญาที�เขาจะรักษาตราบชั�วชีวิต ซึ�งเป็นความรู้สกึอบอุน่ที�เขาหวน

ไปหาแม้เมื�ออยูใ่นยามแก่เฒา่ ยิ�งความมุง่มั�นบริสทุธิ�แบบนี �มีมากเทา่ไรในวยัเด็ก ก็จะ

ยิ�งเป็นแสงสวา่งแก่ความมืดมนของชีวิตในห้วงเหวแหง่แผน่ดินนี � เขาจะแบง่เบาผู้ออ่น



 เด็กหนุม่ผู้ ได้รับพระพร 27 

ล้าจากความยากลําบากในชีวิตด้วยการร่วมทุกข์ ให้กําลังใจ กระตุ้ นและปลอบ

ประโลมการเดินทางที�เต็มไปด้วยความยากลาํบากสูปิ่ตภุมูิแหง่สรวงสวรรค์ 

เช่นเดียวกับวารโฟโลมีซึ�งแต่อ้อนแต่ออกถูกสั�งสอนด้วยแบบอย่างและ

บทเรียนคณุธรรม เขารักการสวดภาวนาและพร้อมตอ่วีรกรรมที�พอพระทยัพระเจ้า ใจ

เรียบง่ายดีงามของเด็กเป็นประตเูปิดกว้างสูพ่ระกรุณาพระเจ้า ด้วยเหตนุี �พระเจ้าตรัส

ถึงเด็กว่า “อาณาจักรสวรรค์ย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั �น” (มทัธิว ��:��) พระ

กรุณาพระเจ้าสง่มาแก่ใจไร้เดียงสาของวารโฟโลมีแต่แรก ปกครองใจเขา วารโฟโลมี

รักการรับใช้พระเจ้าในโบสถ์ด้วยวิญญาณ ไม่เคยพลาดพิธีศาสนาแม้แต่ครั �งเดียว 

บรรพบุรุษเราไม่รู้จักและไม่เคยรักการอ่านหนงัสือใดที�มีเนื �อหาทางโลก สมยันั �นจะ

อา่นกนัแตชี่วประวตัินกับญุ คําสอนนกับญุ ปาเลยาห์7 สภุาษิต เรื�องเลา่ตํานานปิตภุมูิ 

แน่นอนว่าบ้านคหบดคีณุธรรมเช่นทา่นคีริลลไ์มข่าดหนงัสือหลกัๆ นี � วารโฟโลมีก็อา่น

มนัครั �งแล้วครั �งเลา่ ใครจะรู้ เป็นได้วา่หนงัสือคดัลอกลายมือสมยัศตวรรษ ��-�� ซึ�ง

หลงเหลอืในห้องสมดุอารามสงฆ์ชั �นสงูโดยตกทอดมาแตส่มยัผู้ประพนัธ์ อาจสง่ตอ่มา

ยงัถิ�นทรุกนัดารเหมือนทรัพย์สมบตัิมีคา่เดียวนอกเหนือไปจากบิดามารดาเขา เมื�อรับ

บทเรียนปัญญาทางจิตวิญญาณจากหนงัสอืเหลา่นี � เขาก็พยายามนําสิ�งมีประโยชน์ไป

ใช้ในชีวิต ท่านฟิลาเรียตกลา่วว่า “...ไม่ใช่อยา่งนกัวิชาการในหลายยคุสมยั ที�คําสอน

ต่างๆ งอกงามแตค่ําพดู ทว่าการกระทําไม่เกิดผล” วารโฟโลมีเข้าใจทนัทีว่าแม้แตว่ยั

เด็ก แรงปรารถนาทางโลกีย์ที�เริ�มแสดงพลงัรุนแรงออกมานั �นหยุดยั �งลําบาก ใครก็

ตามที�ปล่อยตนให้ตกเป็นเบี �ยล่างครั �งหนึ�งในวยัเยาว์และยอมผูกมดัตนเองกับแรง

ตณัหาแล้ว ก็ยากจะก้าวข้ามเอาชนะกิเลสในภายหลงั เด็กหนุม่เปี�ยมปัญญาจึงทําทกุ

วิถีทางเพื�อปอ้งกนัตนจากการรุกรานของมนั กีดกนัทกุวิถีทางที�กิเลสมกัใช้เป็นช่องวา่ง

เพื�อเข้าสู่จิตใจมนุษย์ ด้วยเหตุนี � วารโฟโลมีจึงเลิกเล่นของเล่นเด็กๆ เลิกเรื�องตลก
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ล้อเลียน เลิกเรื�องขําขนั การพดูไม่มีสาระ โดยจําได้ว่าธรรมเนียมดีงามเสื�อมด้วยการ

สนทนาตํ�าช้า (� โครินธ์ ��:��) การคบคนชั�วจะทําให้นิสยัดีเสียไป (สดุดี ��:��) 

หลงัจากนั �น เมื�อตระหนกัว่าการครองตนให้บริสทุธิ�ทุกทางเป็นวิธีดีที�สดุในการครอง

ตนให้ปราศจากกิเลส สว่นจิตวิญญาณที�อิสระจากกิเลสตณัหาและความคิดมลทินจะ

ช่วยให้เรารับพระกรุณาพระเจ้าเสมอ เด็กหนุม่บริสทุธิ�จึงตั �งปณิธานเคร่งครัดจะถืออด

ทกุวนัพธุวนัศกุร์โดยไม่รับประทานอะไรเลย สว่นวนัอื�นๆ จะรับประทานเพียงขนมปัง

และนํ �า สว่นเครื�องดื�มอื�นไมต้่องพดูถึง เขาจะไมน่กึถึงสกันิดแม้แตไ่วน์จนตลอดชีวิต 

มารดาผู้ห่วงใยพยายามให้เขาลดความเข้มงวดการถือศีลอด นางกล่าวว่า 

“ลกูแม่ อย่าทําตนเป็นทกุข์เหนื�อยเกินควรเลยเพื�อเจ้าจะไม่ล้มป่วยจากการหมดแรง 

ไม่เช่นนั �นเจ้าจะทําให้เราทกุข์ไปด้วย เจ้ายงัเด็ก ร่างกายต้องเติบโต ดเูถิด ไม่มีใครวยั

เจ้าถือศีลอดแบบนี �เลย ไม่ว่าจะพี�น้องหรือเพื�อนก็ไมม่ีใครถือศีลอดเหมือนเจ้า เด็กอื�น

กินกนัวนัละเจ็ดมื �อด้วยซํ �า สว่นลกูแม่กลบักินวนัละมื �อแล้วยงักินเพียงวนัเว้นวนั เลิก

ทําแบบนี �เถอะ เจ้าทําไม่ได้หรอก ทุกสิ�งทุกอย่างจะดีได้ต้องอยู่ในขอบเขตและเวลา

เหมาะสมเทา่นั �น จงร่วมรับประทานอาหารอยา่งน้อยก็พร้อมพอ่แมเ่ถอะ” 

ทว่าเด็กหนุ่มผู้มีปัญญาตอบคําแนะนําของแม่ผู้ รักเอ็นดสูั �นๆ ว่า “คณุแม่อยา่

กดดนัลกูเลย ลกูไมอ่ยากฝืนใจแม ่แตโ่ปรดอยา่ทําให้ลกูต้องพ้นจากการถืออด ซึ�งเป็น

สิ�งรักยิ�งแก่จิตใจลกูเลย ทําไมถึงแนะนําสิ�งไมเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูชายเลา่ แมเ่คยบอก

วา่ แม้แตต่อนลกูอยูใ่นเปลแบเบาะยงังดรับอาหารทกุวนัพธุวนัศกุร์ แล้วทําไมจะไมท่ํา

ให้เป็นที�พอพระทยัแดพ่ระเจ้าเพื�อพระองค์จะนําลกูให้รอดจากบาปเลา่” 

“เจ้าอายยุงัไมถ่ึงสิบสองด้วยซํ �า” แม่ค้าน “แตก่ลบัพดูเรื�องบาปตวัเอง เราเห็น

หมายสําคญัของพระกรุณาคณุพระเจ้าบนตวัลกู แล้วเจ้าก็เลือกสว่นประเสริฐแท้ที�ไม่

มีใครพรากจากเจ้าได้ เจ้าจะมีบาปอะไรได้เลา่”  

“พอเถอะคณุแม”่ ลกูกลา่วแก่แมด้่วยความเคารพอนัเจ็บปวด “แม่พดูอะไรกนั 

แม่หลงติดในความรักตามธรรมชาติของแมท่ี�มีตอ่ลกู ฟังเถิด พระคมัภีร์กลา่วว่า ไม่มี

ใครบริสทุธิ�ประเสริฐต่อหน้าพระเจ้านบัแต่วนัแรกที�มีชีวิตบนโลก (โยบ ��:�-�) ไม่มี
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ใครที�ไม่มีบาปเลย นอกจากพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว คนของพระเจ้าอย่างดาวิดก็

กล่าวถึงเรื�องความไม่สมบูรณ์ของเราว่า “...นั�นก็ได้บงัเกิดมาในความผิดบาปแต่ใน

ครรภ์มารดาข้าเสยีแล้ว” (สดดุี ��:�) นี�เองจึงไมม่ีใครเลยที�พงึยกตนวา่ดีได้ แนน่อนวา่

อาหารและเครื�องดื�มไมไ่ด้ทําให้เราสงูสง่ขึ �นตอ่หน้าพระเจ้า!” (� โครินธ์ �:�) 

มารดาตกตะลงึคําพดูเฉลยีวฉลาดของบตุร เพื�อไมอ่ยากขดัขวางเจตนารมณ์ดี

ของเขาเพื�อพระเจ้า นางจงึพดูราบเรียบแก่บตุรชายวา่ “ถ้าคิดอยา่งนั �น ก็ทําอยา่งที�เจ้า

อยากเถิด พระเจ้าจะอยูก่บัเจ้า แมไ่มอ่ยากกดดนัเจ้าอีกในการทําดีนะ ลกูแม!่” 

หลงัจากนั �น เด็กน้อยไมเ่คยยอมให้ตวัเองเห็นขนมหวานหรือเครื�องดื�มอื�นใดอกี

ต่อไป โดยเลือกเดินตามคําสั�งสอนของท่านวาสิลีผู้ยิ�งใหญ่ที�ว่า “ถ้าเจ้าอยากเข้าสู่

สรวงสวรรค์ จงรู้จกัควบคมุท้องเจ้าและหลกีหนีการสาํราญมนึเมา” ดงันี � วารโฟโลมีจึง

คุมร่างกายวยัเยาว์ของตนด้วยการถืออดและควบคุมตนเองเพื�อรักษาความสะอาด

บริสุทธิ�ของร่างกายและจิตใจ ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยความประสงค์ของบิดา

มารดาตน ยงัคงเป็นบตุรออ่นน้อมเชื�อฟังบพุการีเช่นเดิม วารโฟโลมีเป็นความสงบสขุ

ที�ปลอบประโลมใจพวกเขาแท้จริง 

ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐกลา่ววา่ “เริ�มแลเห็นความเป็นนกับวชในตวัเขาก่อนที�

เขาจะเป็นเสียอีก” ความประพฤติของท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตน เปี�ยมปัญญา ไม่

เคยมีใครเห็นท่านหวัเราะ ถ้าบางทีเห็นเหมือนท่านมีรอยยิ �มมมุปากสงบเสงี�ยม นั�นก็

เป็นรอยยิ �มสํารวม แต่บ่อยครั �งที�ใบหน้าท่านจะครุ่นคิดจริงจัง ในดวงตาท่านมกัเห็น

นํ �าตา ซึ�งเป็นเครื�องหมายแสดงความอิ�มเอิบใจ ปากท่านไม่เคยละทิ �งจากสดุดีพระ

เจ้าของดาวิดที�พระเจ้าทรงดลใจ ด้วยท่านเป็นคนเงียบพูดน้อย ถ่อมตนเจียมตวัยิ�ง 

ทา่นออ่นหวานสภุาพตอ่ทกุคนรอบข้าง ไมเ่คยโกรธ น้อมรับสิ�งไมน่า่ยินดีเป็นที�สดุจาก

คนรอบข้างได้ด้วยความรัก ท่านเองใส่เสื �อผ้าเก่าโทรม แต่ถ้าเจอคนยากจน ท่านก็

ยินยอมยกเสื �อให้ 

ลกัษณะยําเกรงพระเจ้าของวารโฟโลมีในวัยเยาว์ครอบครองเขาอย่างเป็น

ธรรมชาติ ซึ�งเป็นการค้นหาวิเวกที�เขาพึงถ่ายความรู้สกึในหวัใจที�ไม่มีอคติออกมาใน
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คําภาวนาทั �งนํ �าตาต่อเบื �องพระพกัตร์พระเจ้าตามลําพงั และการอทุิศตนสมบรูณ์แก่

พระประสงค์พระเจ้าในการค้นหาสิ�งยึดเหนี�ยวใจสําหรับการก้าวเดินชีวิตต่อไป ท่าน

เองก็ทําเช่นนั �น ท่านชอบสวดภาวนาตอนกลางคืน บางครั �งก็ภาวนาโดยไม่หลบัไม่

นอน พยายามเต็มที�จะปลีกตนเองจากคนอื�นในบ้าน ช่างเป็นการเชื�อใจใสซื�อของเด็ก

และความรักแรงกล้าต่อพระเจ้ามากมายอะไรอย่างนี � หากจะว่าไปแล้ว การภาวนา

บริสุทธิ�ของท่านช่างดื�มดํ�าไปด้วยความเรียบง่ายเปี�ยมปัญญา “พระเจ้าข้า” ท่าน

เพรียกหาพระเจ้าในความอิ�มเอิบใจ “ถ้าสิ�งที�บิดามารดาเห็นในตวัข้าเป็นสิ�งถกูต้อง

แล้ว ถ้าก่อนข้ากําเนิดมาในโลก พระองค์ทรงประสงค์สําแดงหมายสําคญัของพระ

กรุณาพระองค์อนัน่าอศัจรรย์ในตวัข้าผู้ ต้อยตํ�า ก็ขอให้พระประสงค์พระองค์เป็นไป

ตามนํ �าพระทยัด้วยเทอญ ขอทรงพระเมตตาแก่ข้าเถิดพระเจ้าข้า โปรดประทานให้ข้า

รักพระองค์สดุดวงจิตสดุหวัใจและสดุแรงกําลงัของข้าแตว่ยัเยาว์ เพื�อรักพระองค์เพียง

ผู้ เดียว เพราะชีวิตข้าผกูเข้ากบัพระองค์แต่ในครรภ์มารดาแล้ว ตั �งแต่ในเปล ตั �งแต่ข้า

ยงัดื�มนํ �านมจากอกมารดา พระเจ้าของข้ามีแตพ่ระองค์เท่านั �น อย่างที�พระกรุณาคณุ

พระองค์เข้ามายงัชีวิตข้าแตค่รั �งที�ข้ายงัอยูใ่นครรภ์มารดาอยา่งใด ก็ขอพระองค์ทรงไม่

ทอดทิ �งข้าในบดันี � โอ พระเจ้า เมื�อถึงเวลานั �น บิดามารดาก็จะละทิ �งข้าไป แต่พระองค์

จะทรงรับข้าไว้เป็นบตุรพระองค์ และนบัข้าอยู่ในกลุม่ผู้ถกูเลือกของพระองค์ ข้าผู้ตํ�า

ต้อยถกูนํามาถวายพระองค์ตั �งแตย่งัแบเบาะ ขอโปรดช่วยข้าให้รอดจากมลทินทั �งปวง 

ความเสื�อมทรามทั �งกายและใจ โปรดช่วยสร้างข้าให้เป็นสถานศกัดิ�สิทธิ�แห่งความยํา

เกรงพระองค์พระเจ้าข้า โปรดทรงให้หวัใจข้ามุ่งหาพระองค์แต่ผู้ เดียว อย่าทรงให้ข้า

หลงไปตามความหวานหอมของกิเลสแห่งโลกนี � อย่าให้ข้าหลงไปตามความสวยงาม

ของชีวิตโลกีย์ ขอให้ดวงจิตข้าติดยึดพระองค์เพียงผู้ เดียว และให้กําบงัพระองค์น้อม

รับปกป้องข้าด้วย... โปรดอย่าปล่อยให้ข้าหลงดีใจไปตามความยินดีในโลกนี �แม้สกั

ครั �ง แตโ่ปรดเติมเต็มตวัข้าด้วยความยนิดีในพระจิตเจ้าผู้ทรงศกัดิ�สทิธิ�และความหวาน

ชื�นที�ไมอ่าจเอย่พรรณนาของพระเจ้า ให้พระจิตเจ้าพระองค์ชี �นําทางที�ถกูต้องแก่ข้าใน

โลกด้วยเทอญ” 
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ผู้ เห็นปณิธานดีเลิศของวารโฟโลมีก็อดชื�นชมไม่ได้ อดพูดกับตัวเองโดย

ประหลาดใจไม่ได้ว่าเด็กคนนี �ต้องมีอะไรแน่ คนที�พระเจ้าเลือกสรรให้รับพระกรุณา

พระองค์แตว่ยัเด็กออ่น  

แล้วเด็กน้อยก็โตเป็นหนุม่ เมื�อผา่นไปหลายปี ก็ยิ�งโตขึ �นในศีลธรรมความดี ยิ�ง

ก่อเกิดแรงปรารถนาในตวัที�จะทําวีรกรรมแห่งนักบวช ยิ�งวันเวลาผ่านไปเท่าไรแรง

ปรารถนาก็ทวีขึ �นเท่านั �น กระทั�งในที�สดุก็เปลี�ยนเป็นแรงกระหายร้อนแรงดงัในดวงจิต

ของเหลา่ผู้กล้าผู้มีชยัในพระเจ้า หรือที�เหลา่ผู้ประกาศพระวาจาพระเจ้ามกัโหยหาและ

กล่าวกันว่า “ใจข้าโหยกระหายพระเจ้าผู้ เข้มแข็ง ผู้ทรงชีพ เวลาที�ข้าปรากฏต่อหน้า

พระพกัตร์พระเจ้า” (สดดุี ��:�) 

แต่ไม่ใช่ที�เขตเมืองรัสโตฟ ไม่ใช่แว่นแคว้นอาณาจกัรรัสโตฟ ซึ�งสมยันั �นหมด

ความสําคญัในประวตัิศาสตร์แล้ว ที�พนัธสญัญาแห่งฝันของวารโฟโลมีจะกําเนิดขึ �น

จริง ที�นั�น—ดงับทขบัขานของโบสถ์—เชื �อไฟความปรารถนาในพระเจ้าเพียงเริ�มจุด

เทียนยิ�งใหญ่เท่านั �น แต่ยงัไม่ใช่ที�ซึ�งเปลวไฟร้อนแรงถกูกําหนดให้ลกุโชน วารโฟโลมี

ถกูกําหนดด้วยพระอจัฉริยภาพพระเจ้าให้เฉิดฉายในถิ�นทุรกันดารอึมครึมและในป่า

หลบัใหลของเมืองราโดเนชเท่านั �น เพื�อฉายแสงแห่งชีวิตบริสทุธิ�ของท่านเองและคํา

สอนแหง่พระกรุณาคณุพระเจ้าจากที�นั�นไปสูเ่มืองเพิ�งกําเนิดใหมท่ี�ไมเ่คยมีใครรู้จกัมา

ก่อนอย่างมอสโคว์ ซึ�งเตรียมพร้อมเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของดินแดนรุส และพร้อม

กบัมอสโคว์นั �นเอง จะฉายแสงจรัสไปสูพ่ระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์แหง่รัสเซียทั �งมวล 

เรามาดกูนัวา่คราวนี �แสงแหง่พระกรุณาพระเจ้าย้ายจากแวน่แคว้นของรัสโตฟ

ใหญ่ไปสู่เขตราโดเนชที�ไม่มีใครรู้จัก โดยเคลื�อนไปด้วยพระหัตถ์ที�มองไม่เห็นแห่ง

อจัฉริยภาพพระเจ้า ซึ�งนําทางไปตามวิถีทางธรรมดาของวิสยัมนษุย์ปถุชุนได้อยา่งไร 



 

บทที� � 

เด็กหนุ่มผู้นอบน้อมเจียมตน 

ช่วงเวลาลาํบากของแผน่ดินรัสเซยี การตั �งมอสโคว์ โคเชวาผู้ทําตามใจตวัที�รัสโตฟ  

การย้ายถิ�นฐานของคีริลล์ไปเมืองราโดเนช การรู้แจ้งของดวงจิตเด็กหนุม่ 

ปัญญาของบดิามารดาและการเชื�อฟังของบตุร 

คหบดี-พระชั �นสงูและมรณกรรมของพวกเขา การตดัสนิใจแนว่แนอ่นัศกัดิ�สทิธิ� 

(1330 - 1340)  

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูที้�เท้านอ้ยๆ เดินตามพระคริสต์แต่เล็ก 

อิค. มิเนอี 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ที�รักพระเจ้าสดุจิตสดุใจและความคิดตน

แต่วยัเยาว์ 

อคาฟีสต์ � อิค. � 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูพ้ลิกฟื�นความรักแด่พระผูท้รงสร้างของ

เจ้าจากแผ่นดินนี�สู่แผ่นดินสวรรค์ จงชื�นชมยินดีเถิด ที�เจ้า

ตั�งใจรับฟังเพื�อรับปัญญาแห่งพระคริสต์ 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 

หวัข้อนี �มีเรื�องพึงกลา่วถึงเช่นสถานะแผ่นดินรัสเซียในช่วงเวลานั �น เพื�อเราจะทราบวา่

บิดามารดาวารโฟโลมเีคยอาศยัอยูอ่ยา่งไร และทา่นโตมาในสภาวะแวดล้อมใด ให้เรา

ลองเปิดหน้าประวตัิศาสตร์อนัไม่พึงประสงค์ของบ้านเมืองเราสกัสี�ห้านาที เพื�อเห็น

ชัดเจนว่าพระเจ้าสง่บุรุษยิ�งใหญ่เพียงใดมายงัปิตุภมูิเรา ซึ�งทนทุกข์ทรมานมากมาย

ภายใต้ใบหน้าสงบเสงี�ยมของผู้ถกูเลือกโดยพระเจ้า ผู้ท่องถิ�นทรุกนัดารแห่งราโดเนช
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ในช่วงเวลายากลําบากยิ�ง บนภาพมืดมิดของเหตุการณ์ประวตัิศาสตร์บ้านเมือง มี

ภาพเจิดจ้าตอ่หน้าเราของทา่นวารโฟโลมีที�สะท้อนความงามจากเบื �องบนออกมา 

บ้านเมืองตอนนั �นยากลําบากจริงแท้ การกดขี�ของพวกมองโกลตาตาร์8ทบับา่

ชาวรัสเซียดั�งแอกหนกัยิ�ง ไม่มีใครกล้าคิดโคน่เอาแอกความเกลียดชงัหนกัหนานี �ออก

จากบ่า เหลา่เจ้าเมืองพากนัไปที�วงัทองขา่นมองโกล บ้างเพื�อคารวะข่านมองโกลและ

นําบรรณาการไปถวาย บ้างเพื�อทะเลาะกนัเองและเอาเรื�องไปฎีการะหวา่งกนัตอ่หน้า

ขา่น แล้วเลอืดบริสทุธิ�ของเหลา่เจ้าเมืองที�คอยปกปอ้งบ้านเมืองก็หลั�งชโลมแผน่ดินใน

วังทองข่านมองโกลอันเกิดจากการแก่งแย่งชิงดี อิจฉาเกลียดชังในหมู่พี�น้องเพื�อ

เอาชนะบัลลงัก์กัน คารามซินนักเขียนประวัติศาสตร์รัสเซียตั �งข้อสงัเกตถูกต้องว่า 

“สภุาษิตเก่าแก่ว่ากนัวา่ เกิดมาใกล้ซาร์ก็เหมือนเกิดมาใกล้ความตาย เวลานั �นปิตภุมูิ

เราต้องทนแบกโซต่รวนของมองโกล เหลา่เจ้าเมืองพากนัไปวงัทองข่านเหมือนไปศาล

ฎกีาชะตาชีวิต คนกลบัมาพร้อมชีวิตรอดด้วยความเอ็นดจูากขา่นก็โชคดีไป หรืออยา่ง

น้อยกลบัมาพร้อมหัวอยู่ครบบนบ่าก็ถือว่าดีแล้ว” บ่อยครั �งที�พวกเขาอุทิศชีวิตเพื�อ

ปกป้องความเชื�อออร์โธด็อกซ์และเพื�อแผ่นดินรุสศกัดิ�สิทธิ� ด้วยเหตนุี � เมื�อเดินทางไป

ยงัวงัทองข่าน พวกเขามกัเขียนพินยักรรมลว่งหน้าและบอกลาครอบครัวตนเองตลอด

กาล ประชาชนต้องตกทกุข์ได้ยากจากการรังแกของเหลา่บริวารและขนุนางมองโกลที�

หยาบคายหยิ�งยโสซึ�งตระเวนไปทั�วแวน่แคว้นรัสเซีย คนเหลา่นี �ไม่เคยปรานีใคร อยาก

ทําอะไรก็ทํา เมืองใหญ่เมืองเล็กถกูเผาวอดวายและปล้นสะดมทั �งสิ �น วดัวาอารามถกู

ทําลายยอ่ยยบัหรือถกูลบหลู ่สว่นผู้คนไมถ่กูเขน่ฆา่ก็ถกูจบัเป็นเชลย แม้แตพ่อ่ค้าหรือ

คนมองโกลธรรมดาก็ดถูกูเหลา่บรรพบรุุษเราเยี�ยงทาส ในช่วงเวลาโกลาหลและขาด

ความเป็นหนึ�งเดียวของพลงัเข้มแข็ง หนําซํ �าบ้านเมืองยงัเต็มไปด้วยคนไมด่ีที�มกัมีอยู่

                                                 
8

 ชาวตาตาร์ คือคนพดูภาษากลุม่เตอร์กิกที�แพร่หลายในยโุรปตะวนัออกจนถึงไซบีเรีย 

เดิมเป็นชนเผ่าร่อนเร่ในมองโกเลียตะวนัออกเฉียงเหนือและพื �นที�แถบทะเลสาบไบคาล ตาตาร์

เข้าร่วมกองทพัเจงกีสขา่นช่วงต้นศตวรรษที� �� และตอ่มายกไปโจมตีรัสเซียและฮงัการี 
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มากในช่วงเวลาแบบนี � และกลบัเพิ�มมากเป็นทวีคูณด้วยซํ �า แอกหนักแห่งมองโกล

ตาตาร์ไม่ได้ผ่านไปในประวัติศาสตร์เราโดยไร้ร่องรอย แต่ยังคงไว้ในจริยธรรม

ประชาชนทั�วไป “เมื�อลืมความภาคภมูิใจบ้านเมืองตน” คารามซินกลา่ว “เราก็เรียนรู้

จะมีเล่ห์เหลี�ยมอย่างทาสตํ�าต้อย ซึ�งมาแทนที�พลงับริสทุธิ�ในหมู่คนอ่อนแอ เวลาเรา

หลอกลวงพวกมองโกลตาตาร์ เราก็ยิ�งหลอกลวงกนัเองมากขึ �น เมื�อใช้เงินทองทําตวั

รํ�ารวยเพื�อหลีกหนีจากการถกูข่มเหงของพวกไร้ศีลธรรม เราก็กลบัเห็นแก่ตวักว่าเดิม 

ไม่ยินดียินร้ายกับการดูถูกผู้อื�นหรือความมียางอาย เราปล่อยตวัไปตามความหน้า

ด้านของกบฏต่างชาติ ตั �งแต่ช่วงเวลาของวาสิลี ยาโรสลาวิช ไปจนถึงยอห์น คาลิตา 

(ช่วงเวลาไม่น่ายินดีที�สุด) ปิตุภูมิเรามีสภาพเหมือนป่าลึกอับเฉามากกว่าเป็นรัฐ

ประเทศ พลงักลายเป็นสิ�งที�เรียกว่าสิทธิ เราไม่ได้ปล้นแตค่นต่างชาตินอกรีต แตพ่วก

เดียวกนัยงัทํากนัเอง ไม่มีความปลอดภยัไม่ว่าที�ไหน ทั �งการเดินทางหรือที�บ้าน การ

ปล้นเป็นแผลเป็นของทกุคน” 

แน่นอน เป็นเรื�องยากสําหรับแผ่นดินรัสเซียในช่วงเวลาหดหูน่ั �น ยากลําบาก

และเป็นไปไม่ได้เลยที�จะเอาชนะศัตรูแข็งแกร่งเช่นนั �นได้ ด้วยเจ้าเมืองรัสเซียต่าง

ทะเลาะเบาะแว้งกนัเอง ความเป็นหนึ�งเดียวไมม่ี แผ่นดินเราจึงแบง่เป็นเหลา่เป็นพวก

ไปทั�วปฐพี ถ้าไมค่ิดถึงการรวมกนัเป็นเอกภาพของแผ่นดินในที�สดุแล้ว ใครจะรู้ บางที

ดินแดนออร์โธด็อกซ์รุสอาจสูญมลายหายไปทันที ภายใต้การครอบงําของศัตรู

เหนือกวา่ อยา่งที�ดินแดนอื�นถกูสยบไป เช่น ลธิวัเนีย โปแลนด์ ฮงัการี และสวีเดน... 

แต่พระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้เกิดเรื�องแบบนี �กับเรา คนพวกแรกที�ตระหนกัก่อน

ใครถึงอนัตรายดงักลา่วคือพระสงฆ์ชั �นผู้ ใหญ่ ซึ�งมกักลา่วชี �นําเหลา่เจ้าเมืองเสมอวา่

ความเป็นหนึ�งเดียวจําเป็นต่อความรอดของรัสเซียจากการสญูสลายโดยสิ �นเชิง เท่าที�

พวกเขาพงึกระทําได้ พระสงฆ์เหลา่นี �เป็นผู้พิทกัษ์สนัติในวงัหลวง กระทําทกุวิถีทางทั �ง

พดูโน้มน้าว ทั �งใช้อํานาจศาสนาช่วย  ปีเตอร์พระสงฆ์ท่านหนึ�งผู้หยั�งรู้ได้วางรากฐาน

สําคัญของการรวมศูนย์กลางแผ่นดินรัสเซีย ย้ายฐานอํานาจจากเมืองวลาดีมีร์บน

แม่นํ �าเคลียสมาไปยงัเมืองที�ในตอนนั �นไม่เคยมีใครรู้จักอย่างมอสโคว์เป็นการถาวร 
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เพื�ออยู่ใต้การปกครองของเจ้าเมืองผู้ชาญฉลาดเปี�ยมคณุธรรมอยา่งยอห์น ดานิโลวิช 

คาลิตา เจ้าเมืองท่านนี �เริ�มทําตามแผนการที�วางไว้ตั �งแต่รุ่นบิดา นั�นคือรวมแผ่นดิน

รัสเซียเข้าด้วยกนัและรวบรวมอาณาจกัรน้อยใหญ่รายรอบเข้าสูศ่นูย์กลางที�มอสโคว์ 

ก่อนพระสงฆ์ปีเตอร์จะมรณภาพ ท่านให้กําลงัใจเจ้าเมืองด้วยการทํานายอนาคต

ยิ�งใหญ่ของมอสโคว์ว่า “ลกูเอย ถ้าเจ้าจะทําให้ข้าหมดห่วงในวยัชรา และสร้างโบสถ์ 

ณ ที�แห่งนี � เพื�อถวายพระเกียรติแด่พระมารดาพระเจ้า เจ้าจะเป็นเจ้าเมืองยิ�งใหญ่

เหนือใครทั �งสิ �น ลกูหลานเจ้าจะเป็นที�เชิดชยูิ�ง กระดกูข้าจะคงอยู่ในเมืองนี � เหลา่พระ

จะแห่กนัมาพํานกัที�เมืองแหง่นี � และกําชยัเหนือศตัรูเรา” เจ้าเมืองยอห์นทําตามคําสั�ง

เสียของท่านมิโตรโปลิตนัชรา และพระเจ้าก็ทรงบนัดาลพระพรในการเริ�มต้นกิจการ

ดงักลา่วเพื�อประโยชน์แก่ปิตภุมูิโดยรวม มอสโคว์จึงคอ่ยๆ เติบโตเป็นเมืองศนูย์กลางที

ละเล็กละน้อยเหนือเมืองอื�น ส่วนเจ้าเมืองยอห์นก็ขึ �นชื�อว่าเป็นผู้ ควบรวมแผ่นดิน

รัสเซียทั �งหมด อีก ��� ปีถดัมา ไม่มีใครกล้าเถียงเรื�องสถานะความสําคญัอนัดบัหนึ�ง

ของมอสโคว์อีกตอ่ไป เพราะมอสโคว์รวบรวมอาณาจกัรรุสทั �งหมดในเวลานั �นมาอยูใ่ต้

อํานาจตน การรวมศนูย์ใหมน่ี �ไมเ่พียงช่วยรัสเซียให้พ้นจากการลม่สลายสิ �นเชิงเท่านั �น 

แตย่งัช่วยสลดัรัสเซียให้หลดุจากแอกหนกัของมองโกลตาตาร์ด้วย 

ไมง่่ายที�เจ้าเมืองใหญ่น้อยจะทิ �งอิสระมารวมกบัมอสโคว์ เจ้าเมืองมอสโคว์ใช้

วิถีทางเด็ดขาด มีอํานาจ บางครั �งไม่สนใจความรู้สกึใครหรือหยดุยั �งด้วยสิ�งใดได้เลย 

แม้กรณีที�การควบเมืองเกิดขึ �นโดยสนัติก็ตาม เช่นการแตง่งานผกูมดัระหวา่งเจ้าเมือง

เลก็กบัเจ้าเมืองมอสโคว์ ตอนนั �นยอห์น ดานโิลวิชไมเ่สยีเวลาคิดวา่จะปกครองควบคมุ

ดินแดนอยา่งไร จึงออกอบุายให้ลกูสาวตนแตง่งานกบัวาสลิ ีดาวิโดวิช แหง่ยาโรสลาฟ 

สว่นลกูสาวอีกคนแต่งกบัคอนสแตนติน วิซิลิเยวิช แห่งรัสโตฟ เมื�อทําเช่นนั �นเขาก็ทํา

ตวัเป็นประมขุรัสเซียทั �งหมด ออกกฎหมายให้ลกูเขยปกครองพื �นที�ในเขตใต้การกํากบั

มอสโคว์ “เป็นเรื�องขมขื�นแก่เมืองรัสโตฟขณะนั �น” นกัประวตัิศาสตร์กลา่วด้วยรันทด

ยิ�ง “และขมขื�นยิ�งกว่าแก่เหล่าเจ้าเมือง พวกเขาถูกยึดทั �งอํานาจและการออกความ

คิดเห็น เกียรติ ศกัดิ�ศรีและลาภยศสรรเสริญถกูเวียนไปสูม่อสโคว์ทั �งหมด” ขนุนางผู้ดี
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จากมอสโคว์คนหนึ�งนามวาสลิีซึ�งมกัเรียกขานวา่โคเชวาถกูสง่ไปประจําที�เมืองรัสโตฟ

ในตําแหน่งแม่ทพัใหญ่พร้อมนายพนันามว่า มีนา เมื�อมาถึงรัสโตฟแล้วก็เริ�มจดัการ

ตามอํานาจตนเต็มที� กดขี�ประชากร จนคนรัสโตฟจํายอมสง่สว่ยให้ชาวมอสโคว์ แลก

กบัการไมถ่กูดถูกู รังแกเฆี�ยนตี และกลายเป็นคนยากจนข้นแค้น ยากจะเลา่ทั �งหมดถงึ

สิ�งที�พวกเขาประสบ ความตํ�าทรามของหวัหน้าเมืองจากมอสโคว์ทวีคณูถึงระดบัริอา่น

จบัคหบดีชรา นายอเวียรคี หวัหน้าเมืองชาวรัสโตฟ ผู้ รับแต่งตั �งเป็นเจ้าเมืองแต่ก่อน

โดยเจ้าชายวาสลิ ีคอนสแตนติโนวิช ห้อยหวัประจานกลางเมืองทิ �งไว้ให้คนดถูกู... คน

จากมอสโคว์ไม่ได้ทําอยา่งนั �นที�รัสโตฟเท่านั �นแตย่งัรวมถึงปริมณฑลและชายเขตรอบ

เมือง ประชาชนลกุฮือหวั�นวิตกไปทั�ว และร้องเรียนใครต่อใครถึงความไมย่ตุิธรรมของ

ขนุนางมอสโคว์ ทกุคนแทบจะพดูว่าเกียรติยศรัสโตฟเสื�อมหายแล้ว เจ้าเมืองท้องถิ�น

ไมเ่หลอือํานาจปกครอง เพราะมอสโคว์กบฏบ้านกบฏเมือง...  

ผู้ ไม่อาจหลีกเลี�ยงชะตากรรมลําบากนี � ย่อมรวมถึงบิดามารดาทา่นวารโฟโลมี 

ท่านคหบดีคีริลล์ที�ครั �งหนึ�งเคยมีชื�อเสียงยกย่องกลา่วขานในเมืองต้องลําบากในช่วง

ปลายอายขุยั การเดินทางไปสง่สว่ยที�วงัขา่นมองโกลพร้อมเจ้าเมือง สว่ยบรรณาการที�

หนกัหนาและของกํานลัที�มากเกินกําลงัจะหาได้เพื�อมอบแก่เหลา่ขนุนางข่านเหลา่นั �น 

ซึ�งหากไม่มีก็เป็นไปไมไ่ด้ที�จะเอาใจขา่น ความกนัดารหิวโหยรุนแรงมกัรุกรานดินแดน

เขตรัสโตฟให้ว่างเปลา่บ่อยครั �ง ยิ�งกว่านั �น ดงัที�ท่านนกับญุเอพิฟานีกลา่วว่ากองทพั

ใหญ่หรือที�เรียกกนัว่าการบกุรุกของตรูาลกึโคฟ ใน ค.ศ. ���� สิ�งทั �งหมดนี �ประจวบ

เหมาะเป็นสถานการณ์ไม่น่ายินดีในสภาพที�ท่านเป็นตอนนั �นและเกือบทําให้ท่าน

สิ �นเนื �อประดาตวั เป็นไปได้วา่ ผนวกกบัความเอาแตใ่จของเหลา่ผู้แทนจากมอสโคว์ซึ�ง

มาปกครองเมืองรัสโตฟเหมือนเป็นเจ้านายอิสระ ทําให้ไม่ไว้หน้าท่านคีริลล์ที�เป็นถึง

ขุนนางสนิทของเจ้าชายวังรัสโตฟ เป็นไปได้อีกว่าตอนนั �นท่านถูกลิดรอนไม่ใช่แค่

เกียรติยศศกัดิ�ศรี แต่ยงัรวมทรัพย์สินเงินทองอนัเคยมั�งคั�ง เป็นเรื�องยากสําหรับคีริลล์

หลงัจากประสบสิ�งต่างๆ ในเมืองรัสโตฟที�จะอยูเ่มืองเดิมต่อไป หรือเป็นไปได้ว่า จวบ

กบัขนุนางจากมอสโคว์สั�งขบัไลค่ีริลล์ออกจากรัสโตฟพอดี ทา่นจึงตดัสนิใจเด็ดขาดวา่
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ถ้ามีโอกาสเมื�อใด ท่านก็จะอพยพจากบ้านเกิดเมืองนอนนี �ทนัทีไปรับใช้เจ้านายอื�น 

และสิ�งที�คาดหวงัไว้ก็ไมต้่องรอนานนกั 

ระยะทาง �� เวียร์สตาจากอารามสงฆ์ชั �นสงูแห่งพระตรีเอกภาพไปมอสโคว์มี

ตําบลหรือเมืองขนาดย่อมแห่งหนึ�งซึ�งสมัยก่อนเรียกว่าราโดเนช โดยปี ���� เมื�อ

เจ้าชายยอห์น ดานิโลวิช เดินทางไปวงัขา่น เขียนพินยักรรมระบวุา่ “หมูบ้่านราโดเนช” 

ยกให้เป็นส่วนสมบตัิแว่นแคว้นแก่ “โอรสธิดาน้อยๆ” ของพระนางเยเลนาผู้ยิ�งใหญ่ 

โดยไม่แบ่งแยกจากกัน ภายหลงัหมู่บ้านดังกล่าวย้ายไปอยู่ใต้การครอบครองโดย

สมบรูณ์ของเจ้าชายอนัเดรโอรสองค์เลก็ของเจ้าชายยอห์น เจ้าชายอนัเดรผู้ยิ�งใหญ่ยงั

ทรงพระเยาว์นกั จึงมีผู้สําเร็จราชการแทนดแูลราโดเนชนามเทเรนธี รธีฌา ด้วยอยาก

ชักจูงให้คนย้ายมาอยู่ในดินแดนที�แทบไม่มีใครอยู่นี �ให้มากขึ �น จึงประกาศในนาม

เจ้าชายถึงสิทธิพิเศษมากมายแก่ผู้ ย้ายมาตั �งรกรากใหม่ เมื�อเรื�องนี �เลื�องลือถึงรัสโตฟ 

คนจํานวนมากซึ�งตา่งหวงัจะหาที�บรรเทาทกุข์จึงแหไ่ปราโดเนช ทา่นเอพิฟานีบนัทกึวา่

ในหมู่ผู้ ย้ายถิ�นมีทั �งท่านโปรตาซี ตึยซิตซโคฟ กรีกอรี บตุรชายท่านโปรโตโปปอฟและ

ลกูหลาน ท่านยอห์นและฟิโอดอร์แห่งโตรมาซอฟ ญาติของเขา ดยเูดียนและโอนีซิม 

อดีตขนุนางวงัรัสโตฟ ซึ�งภายหลงัเป็นสงัฆานกุรและศิษย์ทา่นเซอร์กี ในหมู่คนเหลา่นี �

ก็รวมถึงท่านคีริลล์ผู้ประเสริฐพร้อมครอบครัวที�ย้ายไปตั �งรกรากใหม่ที�ราโดเนชใกล้

โบสถ์พระคริสตสมภพ 

ตามธรรมเนียมปฏิบตัิสมยันั �น คีริลล์ต้องได้รับคฤหาสน์ใหม่ตามศกัดินา แต่

ด้วยท่านชราภาพมากแล้วจึงไม่สามารถครองบรรดาศกัดิ�ต่อไปได้  ภาระนี �จึงตกเป็น

ของสเตฟานบตุรหวัปี ซึ�งคาดกนัวา่แตง่งานออกเรือนไปตั �งแตส่มยัยงัอยูท่ี�เมืองรัสโตฟ 

สว่นเปโตรลกูชายคนเล็กก็เลือกมีชีวิตสมรสเช่นกนั แต่ท่านวารโฟโลมียงัคงดําเนินกิจ

เพื�อพระเจ้าต่อไปแม้ที�เมืองราโดเนช ครั �นชายหนุ่มผู้ประเสริฐนึกไตร่ตรองถึงความ

วุ่นวายทางโลกรอบตวั ก็มกัพดูคําปกาศกเตือนใจตนเสมอวา่ “ไม่มีประโยชน์อนัใดใน

เลอืดเนื �อข้า ถ้าข้าหลงไปในความเสื�อมทางกาย”  (สดดุี ��:��) 

แน่นอนว่าโลกและทุกสิ�งในโลกนี �สร้างโดยพระเจ้าเพื�อเห็นแก่มนุษย์ แต่
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ทั �งหมดทั �งปวงนี �ด้วยกิเลสตณัหา ความรุนแรง ความหลอกลวง ล้วนถกูบิดเบือนไปถึง

ขั �นที�ชีวิตมนุษย์ไม่มีอะไรมากไปกว่าความลําบากและโรคภยัไข้เจ็บ สําหรับดวงจิต

ปรารถนาความถ่อมตนที�จะรับความรอดจากบาปก็จะพบเจออุปสรรคนานาและสิ�ง

ล่อลวง เมื�อใคร่ครวญดั�งนี �แล้ว วารโฟโลมีจึงขอร้องบิดามารดาให้ยอมให้ท่านเลือก

ทางเดินนกับวช ท่านพดูกบับิดาหลายครั �งว่า “ท่านพ่อปลอ่ยข้าไปเถิดและอวยพรลกู

ด้วย ข้าจะได้ไปสาํนกัสงฆ์” 

ฝ่ายบิดากลา่ววา่ “ช้ากอ่นลกูเอย๋ เจ้าจะเห็นเอง พอ่แมแ่ก่ตวัลงและออ่นแอ ไม่

มีใครรับใช้พ่อแม่อีกแล้ว พี�น้องเจ้าแต่งงานมีครอบครัวมีภาระต้องรับผิดชอบไม่น้อย 

พ่อแม่ดีใจที�เห็นเจ้ากระตือรือร้นอยากทํางานรับใช้พระเจ้าเป็นนิจ นั�นเป็นเรื�องดี แต่

เชื�อเถิดลกูพ่อ การดีของเจ้าในภายหน้าไม่มีใครขโมยจากเจ้าได้ เพียงตอนนี �ให้เจ้า

โปรดช่วยพอ่แมส่กันิดก่อนจนกวา่พระเจ้าจะโปรดเห็นใจพอ่แมแ่ละรับเราไปยงัสวรรค์ 

แล้วเจ้าจงพาพ่อแม่ไปสง่ที�หลมุศพ เมื�อถึงเวลานั �นแล้ว ทีนี �จะไม่มีใครบงัอาจรบกวน

เจ้าประกอบภารกิจพนัธะที�มีตอ่พระเจ้าตามปรารถนาได้อีกตอ่ไป” 

บตุรกตญั�ก็ูเชื�อฟังบิดามารดา ทําทกุวิถีทางเพื�อรับใช้บิดามารดาผู้ประเสริฐ

ให้พึงพอใจและปลอบประโลมให้ท่านทั �งสองพักผ่อนยามแก่เฒ่า เพื�อรับพระพร

ประเสริฐและคําภาวนาจากทั �งสองท่าน ด้วยวารโฟโลมีไม่มีพนัธะครอบครัว จึงอทุิศ

ตนรับใช้พ่อแมแ่ก่เฒ่าได้เต็มที� ด้วยบุคลิกถ่อมตนและรักผู้อื�นเสมอก็เหมาะสมที�สดุ

แล้วที�เขารับภารกิจนี � 

ช่างเป็นแบบอย่างดีเลิศทั �งความเฉลียวฉลาดของบิดามารดา และความ

กตญั�ูเชื�อฟังของบุตร คีริลล์และมาเรียไม่ได้พยายามหยุดยั �งความปรารถนาที�ลกุ

โชนในตวับุตรที�จะรับใช้พระเจ้า และไม่บงัคบัให้เขากลบัมายึดติดความวุ่นวายทาง

โลกด้วยการแต่งงานเหมือนที�พ่อแม่หลายคนทําในปัจจุบนั เพียงเอ่ยปากบอกความ

จําเป็นและขอความช่วยเหลือที�อยากได้ แต่ในทางลบัแล้ว เป็นไปได้ว่า พวกเขาชี �ให้

วารโฟโลมีเห็นความอ่อนเยาว์ต่อโลกนี � แล้วจึงให้โอกาสเขาทดสอบใจตวัเองอีกครั �ง

และเพิ�มความมั�นใจในสิ�งที�ตนมุ่งมั�นจะทําเพื�อพระเจ้า เพื�อว่าเมื�อเขาเริ�มลงมือทํา
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อะไรสกัอย่าง จะได้ไม่ต้องหนัหลงักลบัมามองด้วยความเสียดายอีก สว่นวารโฟโลมี

เองก็เป็นแบบอย่างของบตุรที�ไม่เอาแต่ใจตนเหมือนบตุรสมยันี � ซึ�งเด็กสมยันี �จํานวน

มากไมย่อมโอนออ่นต่อความปรารถนาของบิดามารดาแม้แตใ่นเรื�องแสนธรรมดาทาง

โลก ไมม่ีทางเลยที�พวกเขาจะฝืนความต้องการปรารถนาของตวัเอง ไมม่ีเลย มีแตช่าย

หนุ่มเปี�ยมปัญญาเท่านั �นที�รู้แจ้งถึงข้อดีในสิ�งที�ปรารถนาจะทํานี � อย่างไรก็ดี เมื�อเรา

ลองมองคําพระเจ้าที�ว่า “จงเคารพบิดามารดาเจ้า” (มทัธิว ��:�) วารโฟโลมียอมฝึก

ปฏิบตัิตนลําบากก่อนเวลาอนัสมควรด้วยความปรารถนาของผู้อื�นที�ยงัสมัฤทธิ�เพื�อ

รักษาความเชื�อฟังบิดามารดา เขาจะรับพระพรพระเจ้าในความดข้ีอนี � เขาจึงรักพระพร

ข้อนี �อย่างยิ�ง แน่นอนว่าบิดามารดาก็อวยพรจากหัวใจรักแท้จริงให้บุตรกตญั�ูยิ�ง

ได้รับพระพรพระเจ้าตราบจนลมหายใจสดุท้ายของพวกเขา 

แต่จิตวิญญาณความเป็นพระสง่ผ่านจากบตุรไปถึงพ่อแม่อย่างไม่รู้ตวั ในบั �น

ปลายชีวิตรันทดของพวกเขา คีริลล์และมาเรียเองตามธรรมเนียมจารีตโบราณอนัดี

งามสมยันั �น ประสงค์จะใช้ชีวิตในความบริสทุธิ�แบบนกับวชผู้ศกัดิ�สิทธิ�ดั�งทตูสวรรค์ 

ระยะทางประมาณ � เวียร์สตาจากหมูบ้่านราโดเนชมีโบสถ์แหง่หนึ�งคือสาํนกัสงฆ์แหง่

อาภรณ์ปกคลุมศักดิ�สิทธิ�แห่งฮัทโคฟ ซึ�งแบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนพํานักสําหรับ

นกับวชชายชราและสําหรับนกับวชหญิงชรา บิดามารดาผู้ชอบธรรมของวารโฟโลมี

ตดัสนิใจก้าวเดินไปใช้ชีวติที�เหลอืที�นั�นเพื�อสาํนกึบาปและเตรียมตวัให้พร้อมสูชี่วิตหลงั

ความตาย ในช่วงเวลาเดียวกนัก็เกิดเหตกุารณ์สาํคญักบัสเตฟาน พี�ชายเขาที�สมรสกบั

นางอนันาไมน่าน นางเสยีชีวิตกะทนัหนัทิ �งลกูไว้สองคนคือคลเีมนต์และยอห์น 

เมื�อฝังศพภรรยาเรียบร้อยแล้วที�สํานักสงฆ์ฮัทโคฟ สเตฟานไม่ประสงค์จะ

กลบัไปใช้ชีวิตทางโลกอีกตอ่ไปและตดัสนิใจฝากลกูสองคน เป็นไปได้วา่กบัเปโตรน้อง

ชายซึ�งในเวลานั �นอยูใ่นฮทัโคฟเชน่กนั เพราะตนเองอยากเป็นนกับวช ในขณะเดียวกนั

จะได้โอกาสรับใช้พ่อแม่แก่ชราในวดันั�น อยา่งไรก็ดี ด้วยอดีตคหบดีคีริลล์และมาเรีย

ชราภาพและผ่านชีวิตรันทดมาเนิ�นนานแล้ว จึงไม่ต้องเหน็ดเหนื�อยปรับตัวเข้ากับ

สภาพชีวิตใหม่มากนกั ประมาณปี ���� ทั �งสองท่านก็จากโลกนี �ไปสู่ชีวิตนิรันดร์อยู่
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กบัพระเจ้าอยา่งสงบ บตุรทั �งสามสง่ลาบิดามารดาด้วยนํ �าตาแหง่ความรักและฝังพวก

เขาไว้ที�สํานกัสงฆ์แหง่อาภรณ์ปกคลมุศกัดิ�สิทธิ� ซึ�งนบัแต่นั �นมา สํานกัสงฆ์แห่งนี �เป็น

ที�พํานกักายทั �งก่อนและหลงัความตายแก่คนในครอบครัวทา่นเซอร์กี 

หลงัจากพี�ชายคนโตเข้าสํานกัสงฆ์ วารโฟโลมีจึงเป็นหวัหน้าครอบครัวในบ้าน

บิดามารดา มรณกรรมของบิดามารดานั �น วารโฟโลมีถือเป็นสญัญาณที�ส่งจากพระ

อจัฉริยภาพพระเจ้าเพื�อนําไปสูส่มัฤทธิผลแห่งเจตนารมณ์เปี�ยมความรักของตน เมื�อ

ทา่นทุม่เทตอบแทนบญุคณุแหง่ความรักของบตุรที�พงึมีตอ่บิดามารดาเป็นครั �งสดุท้าย

แล้ว ท่านก็เข้าพํานกัในสํานกัสงฆ์แห่งฮทัโคฟตอ่เนื�องเป็นเวลา �� วนัเต็ม เพื�อรําลกึ

ถึงผู้ที�เพิ�งจากไปตามข้อกําหนดพระศาสนจกัร เวลาสวดภาวนาเพื�อวิญญาณผู้ตาย 

ท่านจะดําเนินร่วมกับการทํากุศล โดยทุกวันท่านจะออกแจกทานคนยากจนและ

แจกจ่ายทรัพย์สมบตัิของบิดามารดาที�เหลอือยูไ่มม่ากนกัแก่คนยากไร้ ทา่นกลบัมายงั

ราโดเนชด้วยจิตวิญญาณยินดียิ�ง คราวนี �ไม่มีอะไรและไมม่ีใครอีกแล้วในโลกจะฉดุรั �ง

ท่านได้ ท่ามกลางความวุ่นวายทางโลกอนัมากมายไม่รู้จบแก่จิตใจ.... ท่านท่องคําสั�ง

สอนในพระคมัภีร์ด้วยความชื�นชอบยิ�ง ซึ�งคราวนี �ยิ�งเข้ากบัอารมณ์ความรู้สกึท่านใน

เวลานั �น “จงออกมาจากกลุม่คนเหลา่นั �นและแยกตวัออกมา... จงอยา่แตะต้องสิ�งใดที�

เป็นของโลกนี �” (� โครินธ์ �:��) จงถอยจากโลกและขึ �นไปหาสวรรค์ “ใจข้าเพรียกหา

พระองค์ พระเจ้าข้า เกราะกําบงัพระองค์เป็นที�ปลื �มปิติแก่ข้ายิ�ง!” (สดดุี ��:�) 

นั�นเอง อยา่งที�ทา่นนกับญุปลาโตนบรรยายสภาพจิตใจทา่นวารโฟโลมีในเวลา

นั �นว่า “ท่านวารโฟโลมีอ่านพระวรสารศกัดิ�สิทธิ�–‘จงมาหาเรา เหลา่ผู้ เหนื�อยอ่อนและ

เป็นทกุข์หนกั แล้วเราจะทําให้ทา่นได้พกัผอ่น’ (มทัธิว ��:��) เมื�ออา่นแล้วก็ครุ่นคดิวา่ 

จะมีอะไรในโลกนี �นา่ปรารถนากวา่นี �อีกหรือ ข้าเป็นหนึ�งในผู้ เหนื�อยออ่น ข้าเป็นหนึ�งใน

ผู้ เป็นทกุข์หนกั... ข้ารู้สกึถึงพลงัตณัหาในตวั จิตสํานึกในใจข้าเกรงกลวัวนัพิพากษา

ของพระเจ้า... ท่านอคัรสาวกเปาโลผู้ เป็นภาชนะที�ถกูเลือกกลา่วถึงตวัเองวา่ท่านเป็น

คนบาปอนัดบัหนึ�ง ถ้าอย่างนั �นข้าจะพูดอย่างอื�นเกี�ยวกับตวัข้าได้อย่างไรเล่า ด้วย

ความรันทดยิ�งของสถานการณ์ภายนอกผลกัดนัข้าให้มาอยูถิ่�นทรุกนัดาร... ไม่ว่ามอง
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ไปทางไหน ข้าก็แสนรันทดเป็นทกุข์ยิ�ง แต่นั�นเองที�พระเจ้าตรัสไว้ในพระคมัภีร์ว่า ‘จง

มาหาเรา เหล่าผู้ เหนื�อยอ่อนและเป็นทุกข์หนกั แล้วเราจะทําให้ท่านสงบ’ เป็นไปได้

หรือที�จะละเลยสิ�งนั �น ที�เราควรต้องควานหาไมว่า่ต้องใช้กําลงัความพยายามมากมาย

เพียงใด พระเจ้าเองค้นหาข้าและผกูมดัให้ข้าเข้าไปอยูใ่นความสงบของพระองค์ แล้ว

ข้าคงไมเ่ข้าใจอะไรเลย ถ้าคิดปฏิเสธจากสมบตัิอนัประเมนิคา่มิได้แหง่สวรรค์นี �เสยี ไม ่

ข้าจะไป จะวิ�งไปพร้อมกู่ร้องวา่ ‘พระองค์ไม่อาจตรัสเท็จ พระองค์จุดไฟในใจข้าให้ลกุ

โชน ข้าไมอ่าจสงบนิ�ง จนกวา่จะเจอความสงบแท้จริงที�พระองค์ทรงสญัญาไว้ นี�เองข้า

จะหลบลี �หนีไป วิ�งไปและวนเวียนในถิ�นทรุกนัดาร จะสรรเสริญพระเจ้าพระผู้ทรงช่วย

ข้าให้รอดจากความข้นแค้นและความวิบตัิ’” (สดดุี ��:�, �) 

วารโฟโลมียําเกรงพระเจ้า จึงนึกถึงอีกคําหนึ�งของพระองค์ที�วา่ “ถ้าใครก็ตาม

อยากมาหาเรา และไม.่.. สละทกุสิ�งที�ตนมีเสยีก่อน คนนั �นก็ไมอ่าจเป็นศิษย์เรา” (ลกูา 

��:��, ��) ด้วยประสงค์จะเดินตามรอยพระวจนะพระผู้ ไถ่บาป ท่านวารโฟโลมีจึงสง่

มอบทุกสิ�งทุกอย่างที�เหลือตกทอดจากบิดามารดาให้น้องชายคนเล็ก นั�นเป็นการ

ตดัสินใจเด็ดขาดครั �งสําคญั และชายหนุ่มผู้ วิเศษนี �ก็เริ�มก้าวสู่ชีวิตใหม่ของตนในวยั

ยี�สิบเอ็ดปีอย่างแข็งขนัแม้เต็มไปด้วยความลําบากขดัสน เมื�อท่านน้อมศีรษะลงรับ

แอกประเสริฐของพระคริสต์ ท่านก็มุ่งแสวงหาวีรกรรมแห่งจิตวิญญาณที�ฝักใฝ่ยิ�ง ดั�ง

กวางน้อยผู้กระหายแสวงหาตานํ �าแหง่ชีวิตอนับริสทุธิ�... 

ท่านนกับุญฟิลาเรียตแห่งมอสโคว์กล่าวว่า “ท่านละวางจากโลก เมื�อตอนที�

โลกนี �ยงัไม่รู้จกัท่าน และในกาลต่อมาท่านเองก็ไม่อยากอยู่ในสภาพนั �น นั�นคือแม้ตวั

ยังอยู่ในโลกแต่ท่านไม่ได้เป็นส่วนหนึ�งของโลกและไม่ได้อยู่เพื�อโลก (หมายถึง

สถานะการเป็นคนศกัดิ�สิทธิ�) การเชื�อฟังพระเจ้าอยา่งที�สดุที�ทา่นเซอร์กีรักษาตนไว้ทกุ

โอกาส ก็ไม่อาจพาท่านไปสู่การแยกขาดจากถิ�นทุรกนัดารที�แสนหวาน หรือรับเพียง

เครื�องประดับอันศักดิ�สิทธิ�ของพระสงฆ์เหมือนเป็นพระพรจากสังฆราช เพราะ

เครื�องประดบัเหลา่นี � (กางเขน) ทําจากทองคําบริสทุธิ�” 



 

บทที� � 

พี�น้องในถิ�นทรุกนัดาร 

ใจเร่าร้อน สเตฟานและวารโฟโลมอีาศยัในถิ�นทรุกนัดาร กฏุิแรกและวดัน้อยแหง่แรก 

ความตื�นตระการใจของนกัพรต ความทกุข์ยากในถิ�นทรุกนัดาร สเตฟานทิ �งน้องชาย 

(���� - ����)  

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูแ้บกหามแอกแห่งความประเสริฐพระ

คริสต์แต่เล็ก จงชื�นชมยินดีเถิด จงอย่าทอ้ถอยในการ

เดินทางจนถึงนครแห่งสวรรค์ 

อคาฟีสต์ � อิค. �  

 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูเ้มินเฉยต่อโลกทั�งโลกที�สวยงาม เพราะ

ไม่ชา้มนัจะสูญสลายไป 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 

จงชื�นชมยินดีเถิด กระจกเงาแห่งความอดทนสมบูรณ์แบบ 

อคาฟีสต์ � อิค. � 
 

 

วารโฟโลมีทิ �งราโดเนชและเดินทางไปฮัทโคฟ ซึ�งสําหรับเขาตอนนี �เป็นยิ�งกว่าบ้าน

มากกว่าราโดเนช จะอธิบายอย่างไรดีถึงสภาพจิตใจประเสริฐสะอาดโอบด้วยรัศมี

เพลิงแห่งความรักพระเจ้าในตอนนั �น เหล่าวีรชนที�เต็มไปด้วยประสบการณ์ฝ่าย

วิญญาณกลา่วไว้วา่ ในตอนต้นของการก้าวเข้าสูโ่ลกวิญญาณ จิตใจใฝ่วีรกรรมจะลกุ

โชนอย่างไม่อาจดบัลง ทกุสิ�งทกุอย่างดเูป็นไปได้ ความลําบากทกุอย่างเป็นเรื�องง่าย

ไปหมด ความขดัสนใดๆ ไม่สําคญัแม้แต่น้อย พระกรุณาคณุพระเจ้าอนัแสนอ่อนโยน
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เหมือนมารดาที�รักทําให้คนเริ�มต้นลิ �มลองการบําเพ็ญเพียรเก็บเกี�ยวความประเสริฐสดุ

ที�ไม่อาจอธิบายซึ�งรออยูภ่ายหน้าเมื�อเดินทางถึงปลายทางโดยไม่มีข้อแม้เรื�องความ

พร้อม เพื�อเขาจะรู้ว่าเข้าถึงการบําเพ็ญเพียรได้ด้วยการชําระใจตนจากกิเลส จึงไม่

อ่อนข้อในการต่อสู้มารที�กีดขวางความรอด และคนประเสริฐคือคนที�ไมต่กเป็นทาส

ความใคร่อยากของตน คือผู้ รักษาความไร้เดียงสาของวยัเด็กตอนที�เขาเป็นหนุ่มสาว 

และจากวยัหนุ่มสาวแบกกางเขนตนเพื�อเดินตามรอยพระบาทพระเจ้า เมื�อนั �นตลอด

ชีวิตเหลา่ผู้บําเพ็ญเพียรจึงใช้เวลาต่อสู้ยากลําบากกับความอยากความใคร่ตน พระ

กรุณาคุณพระเจ้าจึงสําแดงในตวัเขาชัดเจน มีน้อยครั �งนักที�จะปลอบประโลมด้วย

ความหวานหอมของการปรากฏของพระคณุพระเจ้าและจากนั �นจู่ๆ ก็หายไป เพื�อพวก

เขาจะไม่ตกหลมุพรางความคิดเย่อหยิ�งสงูสง่ยกตน เหลา่นี �เป็นสิ�งที�ผู้จาริกแสวงบุญ

พงึได้รับตามพระกรุณาคณุพระเจ้าจากความบริสทุธิ�เรียบง่ายอยา่งเด็กๆ จิตใจสะอาด

ที�ไม่เคยรู้จกัสิ�งมลทินทางกิเลส ซึ�งไม่นานนกัหลงัจากนั �นจะพาเขาไปสู่ความสงบใน

พระเจ้าที�ปราศจากความใคร่สิ�งใดๆ สิ�งเหลา่นี �เองพอจะเชื�อมโยงกบัคําพดูทา่นนกับญุ

ยอห์นแห่งบนัไดวา่ “ผู้ เดินทางหนีจากโลกเพื�อไปหาพระเจ้า ในตอนแรกจะได้รับเปลว

ไฟ ซึ�งเมื�อตกอยูใ่นมวล (ของกิเลส) จะจดุให้เกิดเพลงิไฟมหาศาล และกําจดัความใคร่

ตนออกไปหมดสิ �น” ในหมูผู่้ถกูเลอืกแหง่พระคณุพระเจ้านี �ก็รวมถึงทา่นวารโฟโลมีด้วย 

เปลวไฟที�ว่าลกุโชนจิตใจเขาเนิ�นนาน คราวนี �มนัผลาญลึกไปยงัแก่นแท้ของดวงจิต 

ตอนนี �ความคิดทั �งหมดของเขาลอยไปยงัที�วา่งแหง่ถิ�นทรุกนัดารแล้ว... 

ที�ฮัทโคฟ ดังที�ผู้ อ่านทราบว่าสเตฟานพี�ชายวารโฟโลมีแสวงหาการบําเพ็ญ

เพียรอยา่งสงบใกล้สสุานสามแหง่แถวนั �น วารโฟโลมีเร่งไปหาพี�ชาย ด้วยความเสงี�ยม

เจียมตวัเคยชินการยอมตามผู้อาวโุสแตเ่ด็ก ตอนนี �เขาก็ยงัเกรงจะมั�นใจตนเอง มุง่หวงั

ให้สเตฟานเป็นเหมือนสหายนกับวชผู้ซื�อสตัย์และผู้นําทางมีประสบการณ์ไปด้วยกัน

ในเส้นทางใหมท่ี�เต็มไปด้วยความยากลาํบากของชีวิต วารโฟโลมไีมเ่คยคิดจะหยดุแค่

ฮทัโคฟ ใจเขากระหายความเงียบงนัของถิ�นทรุกนัดาร ยิ�งชีวิตโดดเดี�ยวของผู้บําเพ็ญ

เพียรในถิ�นทรุกนัดารยากลาํบากหรือขดัสนเพียงใด เขายิ�งคิดวา่นั�นดีเลศิกวา่เสยีอีก 
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วารโฟโลมีจึงอยูอ่าศรมที�ฮทัโคฟ อ้อนวอนให้พี�ชายเดินทางไปแสวงหาที�พํานกั

ในถิ�นกนัดารด้วยกนั สเตฟานไม่ได้ตดัสินใจทนัที ด้วยเคยเป็นฆราวาสและหนัเข้าหา

สํานกัสงฆ์ไม่ใช่เพราะความรักบริสทุธิ�ต่อพระเจ้ามากกว่าหวัใจแตกสลายด้วยความ

ทกุข์เรื�องครอบครัว เขาเพรียกหาการเยียวยาในความเงียบ ณ อาศรมศกัดิ�สทิธิ� เขาไม่

คิดจะรับการบําเพ็ญเพียรมาก่อนสิ�งอื�นใด และหวงัดําเนินชีวิตนกับวชตามธรรมดาใน

รั �วกําแพงสํานักสงฆ์ แต่วารโฟโลมีอ้อนวอนขอร้อง สเตฟานผู้ ใจดีก็ใจอ่อนแก่คํา

ขอร้องของน้องชายสดุที�รัก และ “ถกูบงัคบัด้วยคําพดูดีของผู้ประเสริฐ” เขาจึงตกลง พี�

น้องสองคนจึงทิ �งอาศรมสะดวกสบายมุง่หน้าไปยงัที�ลกึที�สดุของป่าดิบไมไ่กลนกั... 

ในสมยันั �น ผู้ประสงค์จะปลกีวิเวกไปที�ป่าคนเดียวหรือเดินทางไปกบัสหายร่วม

ทางได้อิสระ เมื�อถึงที�ไหนก็ตั �งกระท่อมเป็นที�หลบันอน หรือขดุถํ �าเพื�ออาศยัชั�วคราวที�

นั�น มีพื �นที�วา่งมากมายซึ�งไมม่ีใครเป็นเจ้าของ เมื�อใดที�มีคนปลกีวิเวกใกล้กนัหลายคน

รวมตวักนัแล้ว ก็จะสร้างโบสถ์ขึ �นมาและขอสิทธิเจ้าเมืองในการครอบครองพื �นที�นั �น 

และขออนญุาตพระสงฆ์ที�นั�นเพื�อเสกวดั ดงันั �นเองจึงเกิดเป็นอาศรมขึ �น แตว่ารโฟโลมี

ไมป่ระสงค์สร้างอาศรม ไมเ่คยคิดรวบรวมผู้คน ประสงค์เพียงอยา่งเดียวที�เป็นสญัญา

ใจคือหลบหนีจากโลกนี �ตลอดกาลในเสี �ยวมมุลกึที�ไม่มีใครเข้าถึงเลยในป่า หลบซ่อน

แบบที�โลกทั �งโลกไมม่ีวนัพบเจอเขาอีก และลมืผู้ปลกีวิเวกคนนี �ไปตลอดกาล 

สองพี�น้องเดินทางเป็นระยะเวลานานไปตามชายป่า ในที�สดุก็ชอบใจสถานที�

แห่งหนึ�งซึ�งห่างไกลที�คนอาศยั ห่างจากเส้นทางคมนาคมคนทั�วไป สถานที�แห่งนี �พระ

เจ้ากําหนดให้สร้างอาศรมขึ �น ซึ�งคนที�คู่ควรเคยเห็นบางสิ�งเหนือที�นั �น บ้างก็เห็นแสง

สว่าง บ้างเห็นไฟ บ้างได้กลิ�นหอมเครื�องบูชา สถานที�นี �ตั �งอยู่ประมาณ �� เวียร์สตา

ห่างจากเมืองฮทัโคฟ เป็นพื �นที�โลง่กว้างไม่ใหญ่นกั เป็นเนินสงูอยู่เหนือพื �นที�ใกล้เคียง

เหมือนรูปทรงโดม ด้วยเหตนุี �จึงถกูขนานนามว่ามาโคเวียตซ์หรือมาโควิตซา9 ป่าลกึ

รอบด้านทั �งสามโอบล้อมพื �นที�ดงักลา่ว ป่าดิบซึ�งไม่เคยมีมนษุย์คนไหนเคยเหยียบยํ�า
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 พี�น้องในถิ�นทรุกนัดาร 45 

กลํ �ากราย ทําให้พื �นที�ถกูปกคลมุรอบด้านด้วยทุง่ป่ารกชฏัเต็มไปด้วยต้นไม้ชยูอดสงูชนั

เสียดฟ้า... ในป่ารอบๆ ที�รายล้อมพื �นที�โล่งดงักล่าวพอจะหานํ �าได้ แม้ต้องเดินเป็น

ระยะทางพอควรเพื�อไปเอานํ �า โดยนกับุญปลาโตนกล่าว “วารโฟโลมีหลงใหลความ

งามตามธรรมชาติของพื �นที� ก็จินตนาการถึงสวรรค์บนดินที�เหล่าบรรพบุรุษมวล

มนษุยชาติเคยอาศยัในสภาพไร้ความบาปก่อนจะตกในความบาป” เราคงไมอ่าจลว่งรู้

ว่าวิญญาณและหวัใจเด็กหนุ่มผู้ละตนจากโลกดีใจและตื�นเต้นเพียงใดในตอนนั �น ใน

ที�สดุความปรารถนาแห่งพนัธกิจก็เป็นจริง ความฝันที�ตรงใจ นั�นเอง ถิ�นทุรกันดารที�

ปรารถนามานาน นั�นไง ป่ารกชัฏ... โลกกับความสบัสนวุ่นวายทั �งปวงของมัน กับ

ความขวนขวายตะเกียกตะกายของชีวติอยูห่า่งไปที�ไหนสกัแหง่ไกลโพ้นจากวารโฟโลมี

ผู้ละตนจากโลกไม่หวนกลบัไปที�นั �นอีกแล้ว เพราะที�นี�เขาพบความสงบของตวัเอง ลง

หลกัปักฐานตลอดกาล เขาจะสนทนาสองต่อสองกบัพระเจ้า และจะร่วมแบกภารกิจ

หนกักบัพี�ที�ไมใ่ช่แคท่างสายเลอืดเทา่นั �น แตย่งัเป็นพี�น้องฝ่ายจิตวิญญาณอีกด้วย 

สองพี�น้องร่วมภาวนาแรงกล้าในสถานที�ที�เลือกดํารงชีวิตในถิ�นกันดาร ถวาย

ตนในพระหตัถ์พระเจ้า เพรียกหาพระพรพระเจ้าแก่สถานที�บําเพ็ญเพียรในอนาคต 

จากนั �นก็เริ�มโค่นต้นไม้เพื�อสร้างกระท่อม ทั �งสองเผชิญภารกิจใหญ่หลวงในการแบก

หามท่อนซุงหนกัอึ �งบนบ่าที�แม้จะเคยชินงานหนกัมาก่อนก็ตาม แต่กระนั �นมนัยงัเป็น

บ่าคหบดีเก่า ค่อยๆ ถางป่าทีละน้อย เปิดพื �นที�โล่ง ซึ�งภายภาคหน้าพระเจ้าทรง

กําหนดให้เติบโตเป็นอารามสงฆ์ชั �นสงูแห่งพระตรีเอกภาพของท่านเซอร์กี โดยตอน

แรกนกัพรตทั �งสองสร้างเพิงเล็กๆ จากกิ�งไม้ ตอนหลงัจึงเริ�มเปลี�ยนเป็นกระต๊อบไม่

ใหญ่นกั ในที�สดุก็พฒันาสร้างพื �นที�วดัน้อยขึ �นใกล้เรือนของตน สองพี�น้องผู้ตรากตรํา

สร้างทกุสิ�งด้วยมือตนโดยไม่ต้องการเชิญคนนอกมาช่วย เพราะการทํางานหนกัทาง

กายเป็นสิ�งจําเป็นของการใช้ชีวิตบําเพ็ญเพียร เมื�อโบสถ์ที�สร้างพร้อมจะเจิมเสกแล้ว 

วารโฟโลมีก็กล่าวแก่สเตฟานว่า “พี�เป็นพี�ชายข้าทางกาย แต่ทางจิตวิญญาณพี�เป็น

เหมือนพ่อ ดงันั �นบอกมาเถิดว่าเราควรเจิมโบสถ์ในนามนกับุญองค์ไหนดี ควรเฉลิม

ฉลองในโอกาสอนัใด” พี�ชายตอบวา่ “ทําไมถึงถามในสิ�งที�เจ้าเองก็รู้ดีกวา่พี� แนล่ะ่ เจ้า
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คงจําได้วา่พ่อแมเ่ราที�ตายไปเคยบอกเจ้าตอ่หน้าข้าหลายครั �งวา่ ลกูเอ๋ยจงระวงัตนไว้ 

เจ้าไมใ่ช่ลกูพอ่แมอ่ีกตอ่ไป แตเ่ป็นลกูพระเจ้า พระเจ้าทรงโปรดเลอืกลกูมาก่อนลกูจะ

เกิด และประทานหมายสําคญัสําแดงให้เห็นพระประสงค์ที�ทรงมีต่อลกู เมื�อลกูร้อง

สามครั �งออกจากท้องแม่ในระหว่างพิธีกรรม ทั �งพระสงฆ์ที�ล้างบาปให้เจ้าและพระผู้

เฒ่าอศัจรรย์ที�มาเยี�ยมเราที�บ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกนัตอนนั �นว่า การเปล่งเสียง

สามครั �งของเจ้าเป็นนิมิตว่าเจ้าจะเป็นสาวกของพระตรีเอกภาพ ด้วยเหตนุี � ให้โบสถ์

เราอุทิศต่อพระนามพระตรีเอกภาพอันศักดิ�สิทธิ�ยิ�งที�ให้กําเนิดชีวิต นี�ไม่ใช่เราคิด

ถือเอาเอง แตเ่ป็นพระประสงค์พระเจ้า ให้ที�นี�เป็นที�เทิดพระเกียรติพระนามพระเจ้านบั

แตบ่ดันี �ตราบจนชั�วนิรันดร์กาล” 

นกัพรตหนุ่มถอนใจลกึ กลา่วว่า “นายข้า พี�พดูสิ�งที�ข้าคิดไว้นานแล้ว เป็นสิ�งที�

ข้าปรารถนาเต็มหวัใจมานานแต่ไม่กล้าบอก พี�พูดดีเหลือเกิน ขอให้โบสถ์นี �อุทิศแก่

พระนามพระตรีเอกภาพผู้ศกัดิ�สิทธิ�ยิ�ง เพื�อความเชื�อฟังผู้อาวโุส ข้าจึงถามพี� ด้วยไม่

อยากเอาเหตผุลตวัเองเป็นที�ตั �ง เพื�อพระเจ้าจะทรงไมต่ดัรอนหวัใจปรารถนาข้า” 

ผู้ เขียนประวตัิท่านเซอร์กีผู้หนึ�งกล่าวว่า “การใคร่ครวญของท่านวารโฟโลมี

เปิดเผยความรู้แจ้งทางจิตวิญญาณอนัลกึซึ �งของท่านในการตั �งนามโบสถ์ ท่านเทศนา

สอนคนอื�นถึงความจริงสาํคญัที�สดุของศาสนาคริสต์ นั�นคือความเป็นหนึ�งเดียวกนัของ

พระเจ้าในสามพระลกัษณะ” 

นักบุญฟิลาเรียตกล่าวว่า “ปัญญาท่านตอนนั �นมุ่งไปที�หลักสูงสุดของ

คริสตศาสนา เพื�อหนัความสนใจของความคิดในหมูผู่้ เชื�อแม้แตผู่้ เชื�อใหม ่เมื�อเจิมอทุศิ

วดันี �ในพระนามพระตรีเอกภาพ ท่านก็ทําให้สํานกัสงฆ์ท่านที�นี�เตือนใจถึงชื�อสถานที� 

คนเข้ามานมัสการก็เหมือนกล่าวอํานวยศีลอํานวยพร ประกาศความเชื�อ และ

สรรเสริญพระนามพระตรีเอกภาพไปในตวั เมื�อกลา่วพระนามของพระเจ้าดั�งนั �นก็เป็น

การสวดภาวนาไปในตวัด้วย” 

หลงัจากนั �นสองพี�น้องไปมอสโคว์เพื�อขอพรจากท่านฟิออกโนสต์มิโตรโปลตินั

แห่งรัสเซียทั �งมวลเพื�อเสกเจิมโบสถ์ โดยท่านเมตตารับรองและสง่คณะสงฆ์ไปกบัทั �ง
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สองท่าน ซึ�งคณะสงฆ์นําผ้าอนัติมินส์10 พระธาตขุองมรณสกัขีศกัดิ�สิทธิ�และสิ�งจําเป็น

เพื�อเสกเจิมโบสถ์ โบสถ์แห่งนี �จึงรับการเจิมตามความปรารถนาของสองพี�น้องในพระ

นามพระตรีเอกภาพผู้ ทรงศักดิ�สิทธิ�ยิ�งและประทานชีวิต พิธีเป็นไปเรียบง่ายแบบ

พื �นบ้าน และนั�นเองที�อารามสงฆ์ชั �นสงูแห่งพระตรีเอกภาพอนัศกัดิ�สิทธิ�ยิ�งของท่าน

เซอร์กีวางรากฐานขึ �น ซึ�งเป็นวดัที�มีชื�อเสียงขจรขจายภายหลงัด้วยนามนกับญุเซอร์กี 

ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐกลา่วว่า “สมควรแล้วที�โบสถ์แห่งนี �รับการล้างในนามพระตรี

เอกภาพ เนื�องจากตั �งขึ �นด้วยพระกรุณาของพระบิดาและพระเมตตาของพระบตุรพระ

เจ้า และด้วยความช่วยเหลอืของพระจิตเจ้า” 

เหตกุารณ์นี �เกิดขึ �นปี ���� ในสมยัเจ้าชายสิเมโอน ยอห์นโนวิช ผู้ยิ�งใหญ่ทรง

ภาคภมูิ 

“นักพรตหนุ่มของเราดีใจยิ�งสุดบรรยาย” นักบุญปลาโตนกล่าว “เมื�อเห็นที�

พํานกัพระเจ้ารับการเจิมเรียบร้อย คราวนี �ก็เหลอืเพียงทา่นที�ต้องเตรียมตวัเองให้พร้อม

รับใช้ในสถานสถิตแห่งพระจิตเจ้าผู้ ทรงศักดิ�สิทธิ�อย่างเต็มที�” ท่านก็ยิ�งถือศีลอด

อาหารและสวดภาวนาแข็งขนักว่าเดิม รวมทั �งทํางานหนกัและอดทนมากขึ �น เหมือน

ไม่มีโลกอนัใดเหลอือยู่แก่ชายหนุ่มผู้นี �ที�ตดัขาดจากโลก เหมือนเขาตายจากโลก และ

โลกก็ตายจากเขาไปตลอดกาล 

แต่การณ์กลบักันกับพี�ชายเขา ถิ�นทุรกันดารอนัดิบเถื�อนนี �โหดร้ายและไม่น่า

ปรารถนาเอาเสียเลย เขามองเห็นแต่ความทกุข์ยากลําบากและความขดัสนที�นี� ไม่มี

ความสะดวกสบายใดๆ ในที�แห่งนี �ที�จะอยู่อย่างไม่ขดัสน ไม่มีใครเดินทางมาหามา

เยี�ยมนกัพรต ที�ตรงนี �ยากยิ�งจะหาสิ�งจําเป็นตอ่ชีวิต ในระยะทางที�ห่างไปไกลก็ยงัไมม่ี
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 ผ้าอนัติมินส์ คือผ้าสี�เหลี�ยมประดบัแท่นบชูาทําจากลินินหรือไหม มกัแสดงภาพการ

นําพระเยซูลงจากไม้กางเขนโดยโจเซฟแห่งอาริมาเธียและนิโครเดอมสั และผู้ นิพนธ์พระวรสารสี�

ท่าน (นกับญุมทัธิว มาระโก ลกูา ยอห์น) และคําจารึกเกี�ยวกบัการทรมานพระเยซู โดยเย็บพระ

ธาตขุองมรณสกัขีติดบนผ้า พิธีศีลมหาสนิทต้องใช้ผ้าอนัติมินส์ประกอบพิธีเสมอ โดยปกติจะพบั

ผ้าไว้และจะคลี�ระหวา่งทําพิธีเท่านั �น 
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ทั �งหมู่บ้านหรือรั �วบ้าน แม้ทางเดินสําหรับคนทั�วไปก็ไม่มี รอบเรือนพกัและโบสถ์เป็น

ผืนป่าทบึที�ไมม่ีใครผา่นพร้อมเหลา่ผู้อาศยัที�ไมน่า่คบ นั�นคือสตัว์ป่า...  

สเตฟานไมอ่าจทนสภาพถิ�นทรุกนัดารแสนรันทดแบบนี �ได้นาน ด้วยชีวิตที�ผา่น

มาอนัต่างออกไปทําให้แทบไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับชีวิตใหม่แบบนี � เมื�อได้รับความ

สงบทางใจด้วยชีวิตครอบครัว เป็นไปได้ว่าเขาคงไม่เคยคิดเรื�องบําเพ็ญเพียรในถิ�น

ทรุกนัดารแม้แตก่ารเป็นนกับวช ความทกุข์โถมแสนสาหสัคือความตายของภรรยาสาว

ปลุกเขาไปอยู่สํานักสงฆ์เพื�อหาที�พึ�งแห่งความสงบในทะเลชีวิต เขาคงใช้ชีวิตบั �น

ปลายแคต่รงนั �นถ้าไมม่ีวารโฟโลมี มีเพียงคําขอร้องของน้องชายที�รักเทา่นั �นที�ทําให้เขา

ออกจากที�นั�น เมื�อเพียงเผชิญหน้าสถานการณ์ยากลําบากของชีวิตโดดเดี�ยว ความ

เข้มแข็งก็หกัหลงัและรุกรานแทนที�ด้วยความระทมใจอนัไมอ่าจทานทน จนเขาเริ�มเต็ม

ไปด้วยจิตวิญญาณการอมทกุข์... 

ตอ่ให้วารโฟโลมปีลอบพี�ชายผู้หอ่เหี�ยวเพียงใด หวา่นล้อมอยา่งไร หรือยืนหยดั

ให้เขาเติมเต็มใจด้วยความอดทนอดกลั �นตอ่แรงตณัหาที�มาทดสอบแม้ต้องเผชิญทุกข์

สาหสัเพียงใด สดุท้ายสเตฟานก็ตดัสินใจทิ �งน้องชายผู้ รักสนัโดษให้อยู่คนเดียวและ

เดินทางไปมอสโคว์ ที�นั�นเขาสร้างเรือนพักที�สํานักสงฆ์โบโกยาเวลียนสกีและเริ�ม

บําเพ็ญเพียรสดุกําลงั ตามคํายืนยนัของท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐซึ�งรู้จกัท่านสเตฟาน 

สเตฟานรักชีวิตนกับวช ทํางานหนกั ใช้ชีวิตเคร่งครัด แตง่ตวัซอมซอ่ ในช่วงนั �นที�สาํนกั

สงฆ์โบโกยาเวลียนสกีมีพระนักบวชธรรมดารูปหนึ�ง ซึ�งกาลต่อมารู้จักกันในนาม

นกับุญอเล็กซีแห่งรัสเซียทั �งมวล ทั �งสองชอบพอกันด้านจิตวิญญาณ มกัยืนด้วยกนั

เสมอในโบสถ์และร้องเพลงในคณะขบัร้องโดยมีผู้สั�งสอนและผู้นําทางของทั �งสองคือ

ทา่นผู้ เฒา่เกรอนธีผู้ ชํานาญชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ มิโตรโปลตินัฟิออกโนสต์รักสเตฟาน 

เกรอนธี และอเล็กซีมาก มกัเชิญพวกเขาไปหาเพื�อสนทนาเรื�องจิตวิญญาณ บตุรชาย

เจ้าชายคาลิตาคือเจ้าชายสิเมโอน อิวานโนวิช ผู้ยิ�งใหญ่ ให้ความสําคญัแก่สเตฟาน

และอเล็กซีเป็นพิเศษ ตามคําขอของเจ้าชาย ท่านมิโตรโปลิตนัฟิออกโนสต์บวชพระ

ให้สเตฟานและตั �งทา่นเป็นอธิการสาํนกัสงฆ์โบโกยาเวลยีนสกี เจ้าชายผู้ยิ�งใหญ่เลอืก
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สเตฟานเป็นพระผู้ ฟังสารภาพบาปตน วาสิลีแม่ทัพใหญ่แห่งมอสโคว์ก็ทําตาม 

รวมทั �งฟิโอดอร์พี�ชายและเหลา่เสนาบดี ภายหลงัเราพบสเตฟานอีกครั �งในถิ�นกนัดาร

แหง่ราโดเนช แตใ่นสถานการณ์ที�ตา่งไปจากนี � ลองกลบัไปดชูายหนุม่วารโฟโลมีวา่เขา

เป็นอยา่งไร 

แม้วารโฟโลมีจะถกูทอดทิ �งโดยพี�ชายร่วมท้องมารดาเดียวกนั ซึ�งในครั �งนี �ไม่ได้

เป็นพี�น้องที�เป็นหนึ�งเดียวกนัแล้ว เขาก็ยงัเข้มแข็งเหมือนเดิม ไมห่วั�นไหวในความตั �งใจ

ตน ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐตั �งข้อสงัเกตว่า “พี�น้องแท้ๆ ทั �งสองช่างแตกต่างกันใน

เจตนารมณ์นกั ทั �งสองตกปากรับคําร่วมอยู่ด้วยกนัในถิ�นทรุกนัดาร แต่คนหนึ�งไปอยู่

สํานักสงฆ์ในเมือง ส่วนอีกคนเปลี�ยนสภาพป่าถิ�นกันดารให้เป็นเมืองตน สิ�งที�

ยากลาํบากและทนไมไ่ด้สาํหรับสเตฟานกลบัเป็นสิ�งง่ายและนําความสขุให้วารโฟโลมี 

ซึ�งตั �งแต่วยัเด็ก ใจก็คุโชนด้วยไฟแห่งพระเจ้า พระเจ้าเองก็ทรงรักษาเขาไว้ด้วยพระ

กรุณาคุณพระองค์ท่ามกลางสภาพถิ�นทุรกันดารเช่นนั �น ทรงคุ้มครองโดยอาศยัทูต

สวรรค์ของพระองค์ในทกุที�ทกุหนทางที�เขาไป พระองค์ทรงเป็นดั�งผู้นําหวัใจซึ�งมองเหน็

สภาพจิตใจเขาทะลปุรุโปร่ง พระองค์ทรงเตรียมพร้อมให้เขาเป็นผู้นําเหลา่พี�น้อง และ

เป็นบิดาของสาํนกัสงฆ์มากมายตอ่ไป” 



 

บทที� � 

นกัพรตหนุ่มปลงผม 

บรุุษแหง่ปัญญาทางจิตวิญญาณ อธิการมิโตรฟาน การปลงผมบวชในวดัถิ�นกนัดาร 

นิมิตพระกรุณาของพระเจ้า นกัพรตคนแรกและคนสดุท้าย บทสนทนาสดุท้ายระหวา่ง

นกัพรตหนุม่กบับรรดาบิดาแหง่พระวรสาร เซอร์กีผู้ เปี�ยมปัญญาจากพระเจ้า 

(����) 
 

 

จงชื�นชมยินดีเถิด วยัหนุ่มของท่านอยู่ในพรหมจรรย์ 

จงชื�นชมยินดีเถิด ดั�งเจ้าสาวพรหมจารีแห่งพระคริสต์

สํารวมตน  

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 

นกับญุปลาโตนกลา่ววา่ “พฤติกรรมทั �งหมดของวารโฟโลมีตลอดช่วงชีวิตแสดงวา่เขา

เป็นบรุุษเปี�ยมปัญญาและการใคร่ครวญอนัสงูสง่” การใคร่ครวญเป็นพระพรที�ไมอ่าจ

ประเมินคา่ เป็นสิ�งที�บิดาผู้ศกัดิ�สทิธิ�ตา่งยกย่องวา่เหนือกวา่คณุธรรมใดทั �งสิ �น ตามคํา

บอกเลา่ของสาธุคณุยอห์นแหง่บนัได “การใคร่ครวญ...คือการรู้เพื�อเข้าใจพระประสงค์

พระเจ้าถกูต้องในทกุเวลาสถานที� และเกี�ยวข้องกบัทกุเรื�องอยา่งถกูต้องชดัเจนตรงตวั 

การแยกแยะจะอยู่ในหมูค่นสะอาดหมดจดทั �งกายวาจาใจเทา่นั �น” การใคร่ครวญเกิด

จากความเชื�อฟังและถ่อมใจ หลังจากการบําเพ็ญเพียรยิ�งใหญ่ในการสละความ

ต้องการและจิตใจตน น่าอัศจรรย์ว่าวารโฟโลมีรับพรนี �ตั �งแต่วยัหนุ่ม หัวใจเขาช่าง

บริสทุธิ� จิตใจงดงามยิ�งของเขาช่างเจียมตนเรียบง่ายนกั!  

“การใคร่ครวญในหมู่ผู้ เริ�มต้นเป็นการเรียนรู้สภาพจิตใจตนเองแท้จริง” ท่าน

ยอห์นแห่งบนัไดกลา่ว ในการทดสอบตนวารโฟโลมีหนุ่มจึงพบพรสวรรค์ที�ปรากฏใน

จิตวิญญาณ แม้ท่านมุ่งหวงัเข้าสู่สภาวะเหมือนทูตสวรรค์ ท่านไม่ได้เร่งทําให้ความ
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ตั �งใจนั �นเกิดขึ �นรวดเร็ว ทา่นถือวา่ไร้รากแก่นหากจะผกูมดัตวัเอง ควรปฏิญาณตนเป็น

นกับวชก่อนแล้วคอ่ยฝึกตนให้ชินการถือปฏิบตัิข้อบงัคบัตา่งๆ ในชีวิตนกับวชเคร่งครัด

และทํางานหนัก รวมทั �งประกอบวีรกรรมต่างๆ ไม่เฉพาะทางกายแต่รวมถึงจิต

วิญญาณด้วยการกระทํา จนสั�งสมประสบการณ์มากพอแล้ว เขาจะตั �งใจวิงวอนขอ

พระเจ้า เพื�อพระองค์จกัทรงตอบแทนด้วยฉายาทตูสวรรค์ดงัที�ใฝ่หามานาน  

ในอาศรมหนึ�งใกล้ราโดเนช ซึ�งอาจเป็นสํานกัสงฆ์เดียวกบัที�ฮทัโคฟ มีอธิการ

ชราถ่อมตนท่านหนึ�งนามมิโตรฟาน ไม่มีใครรู้ว่าวารโฟโลมีใกล้ชิดท่านทางจิต

วิญญาณตั �งแตเ่มื�อใด เป็นไปได้วา่ก่อนวารโฟโลมีจะไปถิ�นกนัดาร หรือเป็นได้วา่นานๆ 

ครั �งท่านมิโตรฟานจะมาเยี�ยมวารโฟโลมีในที�กนัดารสนัโดษและมาประกอบพิธีกรรม

ศกัดิ�สิทธิ�ที�โบสถ์ นกัเขียนผู้ประเสริฐที�เขียนชีวประวตัิท่านไมไ่ด้กลา่วเรื�องนี � เพียงระบุ

ว่าท่านนกัพรตเชิญท่านมิโตรฟานมาเยือนถิ�นกันดาร และเขาดีใจบอกไม่ถูกที�ท่าน

เดินทางมาจริงๆ เขาต้อนรับพระอธิการประหนึ�งแขกสําคญัพิเศษที�พระเจ้าประทาน 

ขอร้องจริงใจให้พํานกัตอ่ที�เรือนพกันานเทา่ใดก็ได้ ทา่นผู้ เฒา่ประเสริฐก็เต็มใจทําตาม

คําขอ ส่วนวารโฟโลมีเมื�อมองที�ชีวิตบริสทุธิ�ของท่านผู้ เฒ่าด้วยความเลื�อมใสแล้ว ก็

พลนัอยากสนิทใกล้ชิดทา่นเต็มหวัใจเหมือนเป็นพอ่แท้ๆ  

เวลาผ่านไป ชายหนุ่มประเสริฐโค้งศีรษะนอบน้อมต่อท่านผู้ เฒ่า ขอให้ท่าน

ปลงผมให้โดยกล่าวว่า “โปรดเถิดคุณพ่อ โปรดให้ลูกเป็นนักบวช ซึ�งลูกรักตั �งแต่

เยาว์วยัและปรารถนาปลงผมบวช11มานาน มีแต่ประสงค์ของบิดามารดาเท่านั �นที�

เหนี�ยวรั �งลกูไว้ แตบ่ดันี � พระสริิจงมีแดพ่ระเจ้า ลกูเป็นอิสระจากทกุสิ�งแล้ว ลกูกระหาย

                                                 
11

 ปลงผมบวช การเป็นนกัพรต (monk) คือให้สตัย์ว่าจะรักษาพรหมจรรย์ สมถะ เชื�อ

ฟัง และเสมอต้นเสมอปลาย นกัพรตมกัใช้ชีวิตสนัโดษ และปลงผมโดยสงฆ์ซึ�งมกัเป็นพระอธิการ 

การปลงผมคอืตดัปอยผมบางสว่น (ปัจจบุนัตดัปอยผม 4 ปอยเป็นรูปกางเขน จากด้านหน้า หลงั 

และด้านข้างทั �งสองของศีรษะ)  

พระสงฆ์ออร์โธด็อกซ์ (priest) จะปลงผมบวชโดยพระสังฆราช ส่วนนักพรตที�เป็น

พระสงฆ์ด้วย จะเรียกวา่ Hieromonk หรือพระสงฆ์นกัพรต 
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ชีวิตนกับวชในถิ�นกนัดารสดุวิญญาณดงัเช่นกวางกระหายตานํ �า” 

ท่านพระอธิการเฒ่าไม่ขดัความประสงค์ชายหนุ่ม ท่านกลบัสํานกัสงฆ์ทนัที

และพาเหล่าพี�น้องกลบัมาด้วย พร้อมนําสิ�งของจําเป็นที�ต้องใช้ในการปลงผมบวช 

วนัที� � ตลุาคม ���� ที�วดัน้อยอตัคดัของนกัพรตก็มีพิธีปลงผมบวชแก่ชายหนุม่วยั �� 

ปีผู้นี � วนันี �เป็นวนัที�พระศาสนจกัรศกัดิ�สิทธิ�เฉลิมฉลองรําลกึถึงนกับญุมรณสกัขีเซอร์กี

และวาคฮาตามธรรมเนียมในสมยันั �น ทา่นวารโฟโลมีจึงได้รับนามวา่เซอร์กี  

เมื�อเสร็จสิ �นพิธีปลงผมบวช ทา่นมิโตรฟานก็เจิมศีลแก่นกัพรตใหมป่ระกอบพิธี

ศีลศักดิ�สิทธิ�แห่งพระคริสต์ นวกะจึงเปี� ยมด้วยพระกรุณาคุณแห่งพระจิตเจ้าผู้ทรง

ศกัดิ�สิทธิ� ในโบสถ์ก็อบอวลด้วยกลิ�นหอมอนัไม่อาจพรรณนาของเครื�องบชูาพระเจ้า 

กลิ�นหอมอศัจรรย์นี �กระจายไปทั�วกระทั�งนอกกําแพงโบสถ์ทรุกนัดาร... ผู้ เป็นประจกัษ์

พยานแห่งอศัจรรย์นี �ต่างพดูกนัภายหลงัถึงสิ�งที�เกิดขึ �น ต่างสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยก

ยอ่งคนที�พระองค์พอพระทยั  

“ท่านเซอร์กีจึงเป็นนกัพรตท่านแรกที�ปลงผมบวชในสํานกัสงฆ์โดดเดี�ยวของ

ตน เป็นคนแรกด้วยการเริ�มต้น และเป็นคนสดุท้ายด้วยปัญญา เป็นคนแรกตามลําดบั 

และเป็นคนสดุท้ายด้วยการฝึกตนทํางานในความสํารวมยิ�งที�ท่านเลือกแบกรับเพื�อ

ถ่อมใจตน กลา่วได้ว่าท่านเป็นทั �งคนแรกและคนสดุท้ายในเวลาเดียวกนั เพราะแม้มี

คนมากมายบวชที�โบสถ์นั �นหลงัจากท่าน แตไ่ม่มีใครเติบโตทางจิตวิญญาณทดัเทียม

ท่าน หลายคนเริ�มบําเพ็ญเพียรเช่นเดียวกนัแต่ไม่ใช่ทกุคนที�ลงท้ายเหมือนท่าน ท่าน

เซอร์กีมีศิษย์จํานวนมาก ในจํานวนนั �นมีหลายคนบําเพ็ญเพียรหนกัและเป็นนกับวชที�

ดีในสํานกัสงฆ์ แต่ไม่มีใครเทียบท่านเลย สําหรับทกุคนแล้วและตลอดไป ท่านเซอร์กี

ยงัเป็นความสมบรูณ์แบบของนกับวช ในการปลงผมท่านไม่เพียงสละเส้นผมเท่านั �น 

แตย่งัสลดักิเลสตณัหาสว่นตนทกุประการจากตวัเองตลอดกาล ดั�งปลดเปลื �องอาภรณ์

ทางโลกออก ประหนึ�งวา่ทา่นปลงกายทางโลกในตวัตนเก่าออก เพื�อสวมใสต่วัตนใหม่

ที�ดําเนินในความจริงและเชิดชูความเที�ยงแท้ เมื�อท่านคาดเข็มขดัแล้วก็เตรียมตนต่อ

วีรกรรมทางจิตวิญญาณอนักล้าหาญ ละทิ �งทกุสิ�งในโลกนี � ท่านเหมือนอินทรีหนุม่ฟื�น
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ตวัที�เหินลอยสูค่วามตระหนกัทางจิตวิญญาณเบื �องสงู...” 

นกับญุเอพิฟานีศิษย์ที�คูค่วรกลา่วไว้เกี�ยวกบัครูผู้สงูสง่ของตน ใครอื�นเลา่จะดี

และใกล้ชิดกวา่ทา่นเอพิฟานีที�จะประเมินคา่วีรกรรมนกับวชผู้ เป็นที�รักของตนได้ 

นวกะเซอร์กีใช้เวลาทั �งหมดเจ็ดวนัอยู่แต่ในวดัน้อยของตน ทุกวนัพระอธิการ

เฒ่าจะประกอบพิธีกรรมศกัดิ�สิทธิ�และประกอบพิธีศีลมหาสนิทแห่งพระคริสต์แก่เขา 

ตลอดเจ็ดวนัเซอร์กีไม่รับประทานอะไรทั �งสิ �นนอกจากขนมปังเสกที�รับจากการบวช 

เพื�อให้จิตใจตื�นตัว เซอร์กีเว้นการมีส่วนร่วมทุกอย่าง ไม่เอ่ยอะไรทั �งสิ �นนอกจาก

หนงัสือสดดุีและบทขบัขานแห่งจิตวิญญาณ เมื�อเขาปลอบประโลมตนเอง เขากลา่ว

สรรเสริญพระเจ้าและเพรียกหาพระองค์จากก้นบึ �งหวัใจอนัซาบซึ �งในพระคณุพระเจ้า

ดงันี � “พระเจ้าข้า โปรดทรงรักสถานพํานกัที�ข้าสร้างเพื�อพระองค์ด้วย อนัเป็นสถานแหง่

พระเกียรติคณุพระองค์ (สดดุี ��:�) พระบลัลงัก์ศกัดิ�สทิธิ�จะสรรเสริญที�พํานกัพระองค์ 

โอ พระเจ้า ตลอดชั�วอายขุยั (สดดุี ��:�) ที�ประทบัพระองค์ช่างเป็นที�รักยิ�งเพียงนี � พระ

เจ้าแห่งกําลงั ดวงจิตข้าหวงัและขอพกัพิงในสถานของพระองค์ หวัใจและร่างกายข้า

แสนยินดีถึงพระองค์ผู้ทรงชีพเป็นนิจ เพราะว่าวิหค–คือใจข้า–ค้นพบถํ �าอาศยัมนัแล้ว 

สว่นพิราบก็เจอรังมนัแล้ว เพื�อวางลกูน้อยมนัไว้ที�นั�น... ผู้พํานกัในสถานของพระองค์ก็

เป็นผู้ประเสริฐแล้ว ตลอดชั�วกปัชั�วกลัป์ต่างเทิดทนูสรรเสริญพระองค์ (สดดุี ��:�-�) 

เพราะหนึ�งวันในสถานของพระองค์ก็ดีกว่าพันวันบนโลก และการอยู่ในเคหสถาน

พระองค์พระเจ้าของข้า ก็ดีกว่าอยู่ในหมูเ่หลา่คนบาป (สดดุี ��:��)” นั�นเองที�ดวงจิต

เซอร์กีร้องเพรียกหาพระเจ้าและเร่าร้อนด้วยเปลวไฟพระเจ้า 

โลกนี �ไม่รู้จักและไมอ่าจรู้จักการปลอบประโลมใจในพระเจ้า ซึ�งเป็นสิ�งที�พระ

เจ้าประทานแก่ผู้บากบั�นเพื�อความรอด โลกนี �เห็นเพียงความรุนแรงและความขดัสน

ข้นแค้นของหนทางนกับวช ด้วยไมอ่ยากจากเส้นทางกว้างใหญ่อยา่งที�คนอื�นทํากนั จึง

หนัเหรังเกียจการบําเพ็ญเพียรของนกับวชและบอกว่าเป็นเรื�องไร้สาระโง่เขลา และ

ถึงกับบอกว่าเป็นอาชญากรรมแห่งการทรมานตนเอง... เราจะไม่พูดให้โลกรู้ถึงสิ�งที�

พวกเขาเองยงัไม่รู้ เพราะยากจะอธิบายความงามของดอกไม้แก่คนตาบอด แต่จง
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ปล่อยให้โลกลองมองเพ่งละเอียดกว่าเดิม แม้แต่มองผลการบําเพ็ญเพียรในหมู่

นกับวช เมื�อนั �นโลกจะรู้พลงัยิ�งใหญ่ในชีวิตทางจริยธรรมและไม่มองว่าเป็นสิ�งไร้สาระ

อีกตอ่ไป... ครั �งหนึ�งนกับญุปลาโตนแหง่มอสโคว์ร้องวา่ “โอ้ ทา่นผู้ความคิดมืดมวัและ

หวัใจช่างออ่นแอ จงดนูกับญุเซอร์กีผู้ เป็นที�พอพระทยัพระเจ้าเถิด นา่ทึ�งนกั ทา่นทุม่เท

บําเพ็ญเพียรหนกัเพื�อบรรลคุณุธรรมไม่ใช่หรือ แน่หรือที�นํ �าตาหรือหยาดเหงื�อที�ท่าน

หลั�งรินนั �นสญูเปลา่ และกลืนกินเมล็ดพนัธุ์ศกัดิ�สิทธิ�ที�ปลกูไว้ในวิญญาณ โอ หามิได้ 

เมื�อเวลาผา่นไปหลายร้อยปี เมื�อเรามองไปยงัทา่นเซอร์กี นามท่านก็ยงัติดปากเรา ยงั

เป็นที�ระลกึถึงอยา่งยกย่องเทิดทนู เส้นทางชีวิตศกัด์สิทธิ�ของท่านก็เป็นที�บชูา” เพราะ

เหตุใดหรือ ก็เพราะพระกรุณาคุณพระเจ้า การบําเพ็ญเพียรของท่านเปลี�ยนสภาพ

ธรรมชาติแห่งจริยธรรมทั �งหมด และคืนความสะอาดบริสทุธิ�ไร้เดียงสาอยา่งเด็กๆ แก่

ทา่น รวมทั �งความประเสริฐสดุที�เป็นอมตะและคณุคา่ศกัดิ�ศรีสงูสง่ดั�งพระเจ้าผู้สงูศกัดิ� 

ทั �งหมดนี �ซึ�งสญูหายไปตั �งแต่สมยัอดมัคนแรก และถูกไถ่กลบัมาแก่เราด้วยการหลั�ง

โลหิตที�สงูศกัดิ�อยา่งประเมินคา่ไมไ่ด้ของอดมัที�สอง นั�นคือพระเยซูเจ้า 

เจ็ดวนัผา่นไปรวดเร็วเหมือนวนัเดียว ถึงเวลาที�เซอร์กีต้องจากพระอธิการเฒา่ 

“คณุพ่อ” นกับวชหนุ่มกลา่วเศร้าสร้อยแก่บิดาแห่งพระวรสารตน “เมื�อทา่นจะ

จากไปและทิ �งข้าลําพงัในถิ�นกนัดารไร้ผู้คนที�นี�... ข้าอยากอยู่สนัโดษมานาน และขอ

พระเจ้าดลบนัดาลเรื�องนี �เสมอมา เมื�อข้าระลกึคําปกาศกวา่ ‘จงออกไปสูภ่ายนอก จง

ไปอยูท่ี�กนัดารหา่งไกล...’ ขอถวายพระพรแดพ่ระเจ้า พระองค์ไมท่รงทอดทิ �งคําภาวนา

ข้าสญูเปลา่ ขอบพระคณุพระองค์ที�ทรงประเสริฐแท้ ทรงเมตตาไม่ทอดทิ �งข้าในข้อนี � 

ให้ข้ามาอยูท่ี�กนัดารเปลา่เปลี�ยวและ... คณุพ่อ เมื�อท่านไปจากที�นี�แล้ว โปรดอํานวย

พรข้าผู้อ่อนน้อมต่อท่านด้วยเถิด โปรดภาวนาเพื�อการถือสนัโดษของข้า... โปรดชี �นํา

ว่าควรอยู่ในการละตนโดดเดี�ยวอย่างไร และควรภาวนาต่อพระเจ้าอย่างไร ควร

หลีกเลี�ยงสิ�งไม่ดีตอ่จิตใจอยา่งไร ควรต่อสู้ศตัรูและความคิดเยอ่หยิ�งยโสอยา่งไร จาก

สิ�งทั �งปวงเหลา่นี �... ด้วยข้ายงัเป็นนวกะ ต้องขอคําปรึกษาทา่นทกุเรื�อง!” 

ทา่นผู้ เฒา่ประหลาดใจความออ่นน้อมถ่อมตนของนวกะผู้นี � “เจ้าขอข้าซึ�งเป็น
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คนบาปหนาให้บอกเรื�องที�เจ้าเองก็รู้ดีพอๆ กบัข้า โอ คนสตัย์ซื�อ!” ทา่นมิโตรฟานกลา่ว 

“เจ้าสอนสั�งตนเองในการบาํเพ็ญเพียรแล้ว ข้าคงทําได้เพยีงอวยพรให้พระเจ้าประทาน

ความเข้าใจแกเ่จ้า และนําเจ้าไปสูก่ารเจริญถึงที�สดุทางจิตวิญญาณ” 

ท่านผู้ เฒ่าสนทนากบัเซอร์กีอีกเล็กน้อยเรื�องชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและเตรียม

ออกเดินทาง เซอร์กีนมสัการแทบเท้า ขอทา่นผู้ เฒา่อํานวยพรเป็นครั �งสดุท้ายก่อนจาก 

ให้ท่านภาวนาเผื�อเขา “ขอคณุพ่อโปรดภาวนาด้วยเถิด” เซอร์กีกลา่ว “เพื�อพระเจ้าจะ

ประทานพลงัข้าในการยืนหยดัตอ่ต้านสิ�งลวงทางกายและความใคร่อยากที�มาทดสอบ

ของมาร เพื�อพระองค์จะทรงรักษาข้าให้รอดพ้นจากสรรพสตัว์ร้ายท่ามกลางความ

ยากลาํบากในที�เปลา่เปลี�ยว” 

“พระเจ้าทรงประเสริฐ” ท่านผู้ เฒ่ากล่าว พร้อมเสียงแห่งความเชื�อที�เปล่ง

ออกมาชดัเจนในคําพดูทา่น “พระองค์ไมม่ีวนัยอมปลอ่ยให้เราถกูทดสอบมากเกินกวา่

ที�เราพึงทนได้ อคัรสาวกท่านหนึ�งบอกเผื�อเราว่า ‘เราทําทกุอย่างให้สําเร็จได้ด้วยพระ

คริสต์ผู้ประทานความเข้มแข็งแก่เรา’ เมื�อข้าไปจากที�นี�แล้ว ข้าจะมอบเจ้าไว้ในพระ

หตัถ์พระเจ้า พระเจ้าจะเป็นที�พกัพิงใจและเป็นกําลงัแก่เจ้า พระองค์จะช่วยเจ้ายืน

หยดัตอ่สู้อาวธุมารร้าย พระเจ้าทรงรักคนที�ใช้ชีวิตเพื�อพระองค์ พระองค์จะโปรดรักษา

ยา่งก้าวเดินเจ้านบัจากนี �และตลอดไป” 

ในตอนท้ายบทสนทนา ท่านมิโตรฟานกล่าวแก่เซอร์กีว่าสถานที�พํานกัในถิ�น

กันดารของท่าน พระเจ้าจะทรงโปรดให้เป็นสํานกัสงฆ์อนัยิ�งใหญ่มีชื�อเสียงซึ�งจะนํา

เกียรติแด่พระนามพระเจ้าจากทั�วสารทิศ ในภายหลังท่านกล่าวบทภาวนาสั �นๆ 

อํานวยพรเซอร์กีผู้ที�ทา่นบวชให้ แล้วจึงจากไปอยา่งสงบ 

นั�นเอง เซอร์กีจึงเหลืออยูต่วัคนเดียวในถิ�นกนัดารที�รัก เขาอยูท่ี�นั�นโดยไมม่ีผู้ ชี �

ทางหรือเพื�อนร่วมบําเพ็ญเพียร ไม่มีผู้ ให้คําแนะนําหรือผู้ช่วย อยู่กบัพระเจ้าผู้สถิตอยู่

ทกุที�เพียงลาํพงัและเป็นผู้ไมม่ีวนัทอดทิ �งคนละทิ �งทกุอยา่งเพื�อพระองค์ผู้ เดียว... จิตใจ

ดีงามของเซอร์กีช่างบริสทุธิ�สดใสยิ�ง ทั �งเรียบง่ายและเปิดกว้างเพื�อรับพระกรุณาคุณ

พระเจ้า ด้วยการเกื �อหนนุตามพระกรุณาเงียบๆ พระเจ้าก็ทรงนํานกัพรตหนุม่ต่อสู้การ
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ถกูลอ่ลวง ซึ�งด้วยแผนการสร้างวิหารศกัดิ�สทิธิ�แหง่ความรอดของเรานั �น เป็นสิ�งที�เลี�ยง

ไม่ได้และเป็นไปเพื�อวิญญาณบริสทุธิ�ยิ�ง... ในความจริง ท่านเซอร์กีเป็นผู้ปราดเปรื�อง

อย่างที�พระศาสนจกัรศกัดิ�สิทธิ�ขนานนามทา่น เมื�อท่านเจริญรอยตามบิดาผู้ศกัดิ�สทิธิ�

ในถิ�นกันดารในอดีต และเป็นผู้ วางรากฐานชีวิตนักบวช ท่านเซอร์กีก็เหมือนท่าน

เหล่านั �นที�ไม่ได้เกิดปัญญาด้วยความรู้ที�ถ่ายทอดจากคนอื�นๆ มากเท่าที�ท่านรับจาก

พระเจ้าด้วยพระองค์เอง เมื�อท่านเจริญยิ�งด้วยสมบตัิแห่งปัญญาพระเจ้าจากสรวง

สวรรค์ จึงทําให้ผู้อื�นรอบข้างเจริญปัญญาเพื�อนําไปสูค่วามรอดของพวกเขาด้วย 



 

บทที� � 

อยู่ตามลําพงักบัพระเจ้า  

การบําเพ็ญเพยีรในถิ�นทรุกนัดารที�โลกวา่แปลก ศตัรูสามตวั–ร่างกาย โลก และมาร 

การตอ่สู้หนกัหนว่ง หลกัการทา่นวาสลิยีิ�งใหญ่สาํหรับนกัพรต ความอดทนของเซอร์กี 

ความกลวัและภตูิผี การคกุคามผู้ออ่นแอ การรุกรานของ “เฒา่เจ้าเลห์่” สตัว์ป่าดรุ้าย 

การต้อนรับขบัสู้คนแปลกหน้าของผู้พํานกัในถิ�นทรุกนัดาร ลกัษณะพระฉายาพระเจ้า 

ครึ�งหลงัของคําสอนอนัยิ�งใหญ่ของพระคริสต์ 

(1340 – 1342) 

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูทํ้าให้กิเลสในเนื�อหนงัตนตายไปสิ�น

เพื�อพระเจ้า จงชื�นชมยินดีเถิด ผูเ้อาชนะการรุกรานมาร

ซาตานชั�วด้วยกําลงัพระเจ้า  

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 
จงชื�นชมยินดีเถิด ผูเ้ดินตามรอยท่านโอนูฟรีผูยิ้�งใหญ่ในถิ�น

กนัดาร จงชื�นชมยินดีเถิด ผูเ้ดินตามท่านปาอิซีในสถาน

บริสทุธิ� นิรันดร 

อคาฟีสต์ � อิค. � 
 

 

โปรดอภยัเถิด คณุพ่อนกับญุเซอร์กี ถ้าเราบงัอาจลว่งเกินทางความคิดเข้าไปในเรือน

ย่อมในถิ�นกนัดารท่าน เพื�อเข้าถึงแก่นแท้ลํ �าคา่ของจิตใจทา่นด้วยปัญญาบาปช้าของ

เรา เพื�อปลอบประโลมใจเราด้วยการตระหนักถึงโลกที�มองไม่เห็นแห่งการบําเพ็ญ

เพียรของท่าน ท่านเซอร์กีผู้ประเสริฐเปี�ยมด้วยพระปรีชาญาณที�เราไม่คู่ควรแก่การ

ตระหนกั และไมเ่หมาะสมด้วยดวงตาจิตใจเรามืดมวัด้วยกิเลสตณัหา ทวา่เมื�อมองไป
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ยงัความรักท่านที�เหมือนพระคริสต์แล้ว เราก็ปักใจเชื�อว่าท่านปรารถนาสอนสั�งศิษย์

ต้อยตํ�าของท่านให้เขาเห็นสิ�งต่างๆ มากมายที�มีแต่พระเจ้าผู้ทรงกุมใจเราจะทรงเป็น

พยานได้ สถานพํานักทุรกันดารของท่านบิดาเปี�ยมความรักจะไม่ขับไล่เราไปไกล 

เพราะเราหวงัรวบรวมเศษเสี �ยวอาหารฝ่ายวิญญาณมื �อนี �ซึ�งเหลือจากอาหารที�ศิษย์

ทา่นรับประทาน เพื�อดบัหิวกระหายแก่วิญญาณหิวโหย  

“นี�แหละเขา” เราจะพูดคําท่านนักบุญปลาโตนที�เราไม่มีวันลืม “นี�แหละ 

นกัพรตเราในที�สนัโดษหวานชื�น ในเรือนพกัตํ�าต้อยแต่แสนสงบ สายตาเขาเพ่งมองที�

พระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่เสมอบนสรวงสวรรค์ สายตานั �นเต็มไปด้วยนํ �าตาแห่งการ

สํานึกบาป... ความคิดเขาสนทนากบัพระเจ้าเสมอ ลิ �นเขาสรรเสริญผู้ทรงเป็นเจ้าแหง่

ทั �งปวง หวัใจเขาเป็นดั�งที�พํานกัแหง่คณุธรรมทั �งปวง ด้วยเหตนุี �จึงเป็นที�พํานกัของพระ

จิตเจ้าผู้ทรงศกัดิ�สิทธิ� มือเขารับใช้เขาด้วยความต้องการทางร่างกาย... ห่างไกลจาก

ความว้าวุ่นและสิ�งมอมเมาทางโลก ทํางานรับใช้พระเจ้าด้วยความยําเกรง... และอยู่

ในโอวาทพระองค์ (สดดุี �:��) ทํางานในความสนัโดษที�พงึปรารถนา ในความเงียบงนั

หวานชื�น มีแต่ความคิดไม่ไหวติงตลอดเวลา เขาไม่ถกูกดดนัด้วยความกงัวลในการ

ใคร่ครวญและมีแตว่ิญญาณสงบ... โอ ช่างเป็นสถานภาพนา่ยกยอ่งหลงใหลยิ�ง” 

แต่ก่อนที�เซอร์กีจะบรรลสุถานะอนัแสนประเสริฐนี � ก่อนจะเข้าถึงความหอม

หวานของการวิเวกในถิ�นทรุกนัดาร เขาต้องทนการดถูกูมากมายขนาดไหน ต้องทนรับ

การต่อสู้หนักหนาสาหสัเพียงใด “ใครเล่าจะเห็น” ท่านเอพิฟานีลูกศิษย์ผู้ประเสริฐ

กล่าว “การบําเพ็ญเพียรที�ออกปลีกวิเวกของจิตใจแข็งแกร่งทั �งหมด ซึ�งปฏิบตัิตาม

อย่างตื�นตวัต่อกฎข้อบงัคบันกัพรต ใครอีกจะเข้าใจคราบนํ �าตาและลมหายใจที�เขามี

ต่อพระเจ้า เสียงครวญในการสวดภาวนาและเสียงร้องไห้ของหวัใจ การตื�นของเขา

ตอนกลางวันและการหลับใหลตอนกลางคืน การยืนหยัดแสวงหาพระเจ้าอย่าง

ต่อเนื�อง การคํานบัถึงพื �นเบื �องพระพกัตร์พระเจ้า ใครเลา่จะเข้าใจการคํานบับชูาและ

นมสัการของเขา ใครจะเล่าให้ฟังเกี�ยวกับความหิวกระหาย ถึงความขดัสนและขาด

แคลนทกุสิ�ง ถึงเรื�องกิเลสตณัหาที�มาจากมารและเรื�องสิ�งนา่กลวัในถิ�นทรุกนัดาร”  



 อยูต่ามลาํพงักบัพระเจ้า 59 

พระเจ้าทรงฤทธิ�และพร้อมเสมอในการช่วยผู้ เพรียกหาพระองค์ “แต่ผู้ มี

ประสบการณ์ย่อมรู้ดีว่า” นกับญุฟิลาเรียตหวัหน้าคณะสงฆ์แห่งมอสโคว์กลา่ว “ชีวิต

นกับวชความยากลําบากเพียงใดในการถือสนัโดษเต็มตวั” ความยากลําบากเหล่านี �

มากมายระดับที�คนไม่เคยลองก็ยากจะเชื�อว่าเป็นจริง บางครั �งไม่เชื�อเลยด้วยซํ �า 

เพราะจากเรื�องเลา่เหลา่นั �น โลกฟังดตูา่งจากที�เห็นมาก เป็นโลกที�คนบาปมองไมเ่ห็น 

เพื�อเห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ �นถึงความลําบากของการบําเพ็ญเพียรในถิ�น

ทรุกนัดารของนกับญุเซอร์กี เราจะลองวาดภาพให้ดคูร่าวๆ ถึงความลาํบากที�ทา่นเจอ

อยา่งที�คนมีประสบการณ์ผา่นเส้นทางอนัทรหดและอดึอดันี �บอกเลา่ให้ฟัง 
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นกัพรตถิ�นกนัดารก้าวสูท่างเดินตนด้วยยินดียิ�ง ไม่มีใครบงัคบัท่านให้ทําเช่นนี � 

ความตั �งใจแรงกล้าต่อการแสวงหาการบําเพ็ญเพียรพาเขาเข้าถิ�นกันดาร ความทกุข์

ยากขดัสนเกิดจากกิเลสภายนอก คําภาวนาเขาพรั�งพรูทั �งนํ �าตา ตวัเขาเร่าร้อนด้วย

เพลิงปรารถนาแห่งพระเจ้า... นั�นคือสิ�งที�เกิดขึ �นตอนแรกสดุของการบําเพ็ญเพียร แต่

เมื�อความตื�นเต้นช่วงแรกผ่านไป วนัเวลาที�เต็มไปด้วยความตั �งใจมุ่งมั�นแรงกล้าและ

ออ่นน้อมซึ�งง่ายตอ่การทําให้ตวัตนเก่าตายไป ได้ผลดัเปลี�ยนเป็นวนัเวลาแห้งแล้งฝ่าย

จิตวิญญาณ ความเจ็บปวดแทบทนไม่ไหว ความคิดที�ไม่เชื�อฟังจิตใจและเตลิดไปทั�ว 

คําภาวนาไมเ่กิดผลในใจ ใจก็เจ็บปวด วิญญาณคอยจะหนจีากกางเขนและเริ�มเย็นชา

เรื�องฝ่ายจิตวิญญาณ... ยงัมีความหิวกระหาย เหน็บหนาว ความรักตวักลวัตายจาก

สตัว์ป่ารายรอบ ความขาดแคลนไร้ที�พึ�งในถิ�นกนัดาร รวมถึงความอ่อนแอทั �งกายใจ

โดยสิ �นเชิง... แม้การพกัผ่อนหลบันอนตามปกติก็ยงัเป็นศตัรูตวัฉกาจที�นกัพรตต้อง

ต่อสู้ ด้วย... ส่วนโลกภายนอกตอนนั �นก็ดึงเขาให้กลบัไปหาที�เก่าด้วยความทรงจําใน

อดีต ก็ที�เก่าเขาอยูส่บาย อบอุน่ปลอดภยั ไมข่าดแคลนสิ�งใดเหมือนตอนนี � เขาอาจรับ

ความรอดที�นั�นก็เป็นได้ แล้วจะต้องบําเพ็ญเพียรให้หนกักวา่ไปทําไม ทําไมต้องมาถิ�น

กันดารน่ากลวัและทนลําบากขดัสนอย่างนี �... เขาไปสํานกัสงฆ์ไหนก็ได้ที�มีพี�น้องดีๆ 

ช่วยแบ่งเบาความเศร้าโศกและช่วยต่อสู้มารร้ายด้วยคําแนะนําที�ดีและร่วมสวด

ภาวนาอย่างพี�น้องให้กนัและกนั... เช่นนี �เองที�โลกภายนอกและฝ่ายเนื �อหนงัรบกวน

นกัพรตเราด้วยข้อเรียกร้องต่างๆ นานา นี�ยงัไม่พูดถึงความคิดบาปหนาในใจ เวลา

พายถุาโถมเข้ามา แรงใคร่อยากและกิเลสตณัหามกักระเพื�อมสงูและไลล่า่นกัพรตให้

กลบัไปโลกเดิมโดยจุดหวัใจให้ลกุโชน... ถ้าไม่ด้วยพระกรุณาคณุพระเจ้า ที�หลายครั �ง

ช่วยปลอบประโลมผู้กล้าด้วยการปรากฏและสมัผสัถึงจิตวิญญาณที�หวนกระหายแล้ว 

และถ้าไม่ใช่เพราะพลงัพระคริสต์ที�ช่วยเติมเต็มความอ่อนแอ ก็คงไม่มีนกัพรตคนใด

ยืนหยดัในการตอ่สู้ที�หนกัหนาเกินกวา่มนษุย์จะรับมือไหวนี �  

แต่นี�ยงัไม่ใช่ความยากลําบากทั �งหมดที�เขาพบเจอในถิ�นทุรกันดาร แม้ตอนที�

ความสงบใจจากพระกรุณาคณุพระเจ้าหลั�งไหลเข้ามาในใจนกัพรตแล้ว ใจเขาก็ยงัมี
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ความคิดหลงใหลความสาํเร็จผดุขึ �นมา รวมทั �งความคิดหยิ�งยโสที�มกันําผู้บําเพ็ญเพยีร

ให้ตกจากเส้นทางหรือไม่ก็เสียสติ ด้วยเหตุนี � สําหรับผู้ ใคร่อยากพบชีวิตฝ่ายจิต

วิญญาณแล้ว ยิ�งเราไปไกลเท่าไร ก็จะเปิดให้เกิดการต่อสู้มากขึ �นไม่เพียงกบัฝ่ายเนื �อ

หนงัตนเองและความคิดเทา่นั �น แตย่งัรวมไปถึงจิตวิญญาณชั�วใต้ฟา้สวรรค์ 

นกับญุฟิลาเรียตกลา่วว่า “ศตัรูที�มองไม่เห็นเหลา่นี �เข้ามาเร็วมาก คนสละโลก

และฝืนร่างกายยิ�งต้องใคร่ครวญทางจิตวิญญาณ สื�อสารกับพลานุภาพแห่งสวรรค์

และพระเจ้า นั�นเองเมื�อมารจะขดัขวางเขาไม่ให้สําเร็จ มนัจะปรี� เข้าหาอย่างสกปรก

โสมม นอกจากปลอ่ยลกูศรเพลิงแห่งความคิดสกปรกโจมตีจากแตไ่กล มนัยงัเลด็รอด

เข้าไปในพื �นที�จินตนาการความรู้สึก ดลบันดาลภาพประหลาดและฝันอันไม่จริง” 

บางครั �งฝันเหล่านี �ส่งมาเพื�อล่อลวงผู้บําเพ็ญเพียรด้วยความคิดจอมปลอมว่าตน

ศกัดิ�สิทธิ� นั�นเองที�คนแสวงหาความรอดของพระเจ้าจกัต้องป้องกันล้อมกรอบตวัเอง

ทกุด้านด้วยความถ่อมใจเหมือนพระคริสต์ ตามคําพระคริสต์ที�วา่จงฉลาดเหมือนงเูพื�อ

จะไมต่ายด้วยเลห์่เหลี�ยมง ูอนัหมายถึงฆาตกรฝ่ายวิญญาณเราคือมารร้าย 

เหลา่บิดาผู้ศกัดิ�สทิธิ�ที�เป็นนกัพรตเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิตยากเย็นของตน 

ได้เขียนกฎเปี�ยมด้วยพระปัญญาหลายข้อในการต่อสู้ซึ�งเป็นการบําเพ็ญเพียรยิ�งใหญ่

ไว้แก่เรา กฎเหล่านี �ก่อเกิดเป็น “ศาสตร์แห่งศาสตร์” เป็นศาสตร์ชีวิตนกับวชเช่น กฎ

แห่งผู้ ชี �ทางชีวิตนกับวชของนกับญุวาสิลีผู้ยิ�งใหญ่ที�มีไว้สําหรับผู้บําเพ็ญเพียรสนัโดษ

ในถิ�นกนัดาร ซึ�งนกับญุเซอร์กีนกัพรตเราใช้เป็นเครื�องนําทาง ดงันี � 

1. จงรักจะฟังและอ่านพระวาจาพระเจ้า รวมทั �งชีวประวตัิและคําสั�งสอนของ

เหลา่นกับญุ เพราะในนั �นเจ้าจะพบกฎและแบบอยา่งตา่งๆ ของชีวิตศกัดิ�สทิธิ�และเป็น

ที�พอพระทยัพระเจ้า 

2. จงเฝา้มองตวัเองไมล่ดละ ทกุคืนจงเฝา้ระวงัความคิดและความปรารถนาของ

ตนที�ผดุขึ �นมา คําพดูต่างๆ ที�เจ้าพดูออกไป และทกุการกระทําที�เจ้าทําไปตลอดทั �งวนั 

จงสวดภาวนาพระเจ้าอย่างตั �งใจจริงเพื�อขอประทานอภยัต่อสิ�งทั �งปวงที�เจ้าทําผิดตอ่

พระบญัญัติพระองค์ และจงเร่งรีบแก้ไขตนเองทกุวิถีทาง ทกุเช้าหลงัสวดภาวนาแล้ว
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จงคิดใคร่ครวญถี�ถ้วนถึงสภาพจิตใจที�เจ้ามีในวนัที�กําลงัมาถึง และจงยึดถือวิถีทางที�

ถกูต้องเพื�อจะไมท่ําบาป 

3. จงครุ่นคิดไตร่ตรองบอ่ยๆ ให้ถี�ถ้วนนานกวา่เดิมถงึความตาย วา่ความตายเป็น

สิ�งหลีกเลี�ยงไม่ได้และไม่ทนัคาดคิดเสมอ สิ�งประเสริฐบนโลกไม่ได้เป็นประโยชน์แก่

ชีวิตหน้า จงไตร่ตรองเกี�ยวกับการเสด็จมาถึงครั �งที�สองของพระคริสต์เพื�อพิพากษา

โลก ถึงความทรมานของเหลา่คนบาป และความประเสริฐของผู้ชอบธรรม 

4. จงรักการสวดภาวนาและจงสวดภาวนาสมํ�าเสมอ 

5. จงรักการถือศีลอด เพราะหากไม่มีการถือศีลอดแล้วก็ไม่อาจหลีกเลี�ยง

ความคิดชั�ว และเมื�อมีความคิดชั�วก็ยอ่มพาไปสูก่ารทําชั�ว 

6. ไม่ว่า เ จ้าอยู่ที� ไหนหรือทําอะไรก็ตาม จงจําไว้ เสมอให้ดีว่า  พระเ จ้า

ทอดพระเนตรเจ้าอยู ่ทรงเห็นทกุสิ�งที�เจ้ากําลงัคิด สิ�งที�เจ้าปรารถนา และสิ�งที�เจ้าทํา 

7. จงรวบรวมปวงความคิด ความปรารถนา วาจา และการกระทําของตนเข้าไว้

กบัพระวรสารแหง่พระคริสต์ จงกระทําตามพระบญัญตัิพระคริสต์ทั �งหมดโดยเคร่งครัด 

และจงเป็นคริสต์เต็มตวั เพื�อจะรักพระเจ้าอย่างแท้จริง จงใคร่ครวญให้บ่อยที�สดุถึง

ความยิ�งใหญ่ของพระเจ้า ถึงความประเสริฐของพระองค์ ถึงความต้อยตํ�าของตนเอง 

และความบาปหนาของมนษุย์ จงนําการระลึกนึกถึงพระเจ้าผู้ทรงศกัดิ�สิทธิ�ติดตวัไป

ทกุที�เหมือนเป็นตราประทบัที�ไมอ่าจลบเลอืน 

นั�นคือการบําเพ็ญเพียรอนัยากลําบากของนกัพรต เซอร์กีก้าวมาในหนทาง

แคบนี �ด้วยความปิติยินดี เพื�อจะไปถึงดินแดนความไร้กิเลสตณัหาอนัปราศจากความ

วุ่นวาย เซอร์กีเรียนรู้นานแล้วก่อนออกเดินทางมายงัถิ�นกนัดาร เกี�ยวกบัการต่อกรกบั

เนื �อหนังตนพร้อมความใคร่ปรารถนาสิ�งต่างๆ ด้วยการพํานกัในถิ�นกนัดารนี �เขาจึง

เล็งเห็นประหนึ�งเป็นหมายสําคญัถึงชยัชนะที�ไม่มีวนัจบสิ �นเหนือตวัเอง ในการถืออด

ระยะยาวและการบําเพ็ญตนขั �นสงูต่อไป เมื�อเขายกระดบัจิตวิญญาณให้สงูขึ �นด้วย

ความคิดในพระเจ้า เขาจึงทําให้ร่างกายเข้มแข็งด้วยการฝึกตนทํางานไม่รู้เหนื�อยไมรู้่

หยดุหย่อน “ไม่ให้สญูเปลา่ที�กินขนมปัง” ดงัท่านนกับญุปลาโตนกลา่ว แต่กินขนมปัง
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เปื �อนเหงื�อจากความเหนื�อยล้าบนใบหน้า ในฤดหูนาวเมื�อผืนดินแตกระแหงด้วยความ

หนาวเหน็บรุนแรง แนน่อนวา่ทา่นเซอร์กีไมไ่ด้ตวัเปลา่ เขาใสเ่สื �อผ้าแคต่วัเดียว อดทน

ความหนาวเหน็บ ในใจคิดแต่ว่าทําอย่างไรจึงจะหนีพ้นจากไฟนรกนิรันดร์ “ไม่มีสกั

ครั �งในชีวิตที�จะบน่ให้ได้ยิน ไมเ่คยปริปากตดัพ้อ ไมเ่คยโอดครวญ ไมเ่คยเดือดร้อน ไม่

เลย เขาพอใจทกุสิ�งที�มีเสมอ ในความขาดแคลนลําบากทั �งหมด สงบทกุสถานการณ์ 

ทกุการทรมานของกิเลสและความทกุข์ยากของมนษุย์” ท่านเซอร์กีทําตามคําพดูอคัร

สาวกเต็มภาคภูมิที�ว่า “โลกทั �งโลกถูกตรึงแก่ข้า และข้าแก่โลกนี �” (กาลาเทีย �:��) 

ด้วยพระกรุณาคณุพระเจ้าข้าจึงมีชีวิตอยู ่เหมือนข้าไมข้่องเกี�ยวกบัโลกนี � นี�เป็นขนุพล

แท้จริงแห่งพระคริสต์ ที�สวมใส่อาวุธพระเจ้าเพื�อต่อสู้ความอ่อนแอในตวัมนุษย์และ

ผจญมารร้าย เซอร์กีต้องทนรับการทดสอบความทกุข์ยากมากมายโดยเฉพาะจากมาร 

ตั �งแต่ตอนเริ�มต้นการบําเพ็ญเพียรสนัโดษนี � บ่อยครั �งศตัรูที�มองไม่เห็นสร้างภาพสตัว์

ป่าร้ายกาจน่ากลวัและตวัประหลาดน่าขยะแขยง เพื�อทําให้นกัพรตกลวั มนัมาพร้อม

เสียงหวีดร้องเขย่าประสาทและเสียงสตัว์ป่าโหยหวน เสียงขบเขี �ยวเคี �ยวฟันน่ากลวั

เพื�อมุง่ทําลายทา่น แตน่กัพรตผู้กล้าหาญไมก่ลวัการขม่ขูล่ ั�นของมนัแตอ่ยา่งใด เพราะ

พระเจ้าตรัสว่า “จงไม่กลวัภยัที�มาในความมืด หรือลกูศรที�บินว่อนในเวลากลางวัน 

จากสิ�งคืบคลานตอนกลางคืน หรือจากภตูิผีปีศาจตอนกลางวนั” (สดดุี ��:�-�) ด้วย

อ่านหนังสือจรุงจิตใจบ่อยๆ เป็นประโยชน์ ท่านก็รู้ถึงศิลปะการล่อลวงทางจิต

วิญญาณ ซึ�งนกัรบทางจิตวิญญาณท่านหนึ�งคือนกับญุยอห์นแห่งบนัไดกลา่วว่า “จง

นําอาวธุแห่งการสวดภาวนาของตวัเองตีเหลา่ทพัมารด้วยพระนามพระคริสต์ เมื�อนั �น

ทูตสวรรค์จะมาหาเจ้า เป็นผู้อารักขาที�ดีของเจ้า อธิษฐานร่วมกบัเจ้า” ด้วยการสวด

ภาวนาที�เข้มแข็งแตอ่อ่นน้อม จดจ่อและเต็มไปด้วยนํ �าตา นกับญุเซอร์กีทําลายกําแพง

ความกลวัในถิ�นกนัดารและความฝันตา่งๆ เหมือนเป็นใยแมงมมุบางๆ พระเจ้าทรงปก

ปักรักษาเขาไว้ด้วยพระกรุณาคณุพระองค์ เมื�อเขาเห็นพระหตัถ์อนัยิ�งใหญ่ของพระเจ้า

เหนือตวัเขา ก็สรรเสริญพระองค์ทั �งวนัคืนที�ไม่ทรงทอดทิ �งคทาคนบาปไว้ในกรรมสทิธิ�

ของผู้ชอบธรรม (สดดุี ���:�) 
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ภายหลงันกับุญเซอร์กีเล่าแก่ลกูศิษย์ว่า ครั �งหนึ�งตอนกลางคืน ท่านเดินเข้า

โบสถ์เพื�อร้องเพลงสวดภาคเช้า เมื�อเริ�มคําสวดเทา่นั �น ทนัใดกําแพงโบสถ์ก็พงัครืนต่อ

หน้าท่าน ซาตานเดินเข้ามาตรงช่องดงักลา่วให้เห็น เหมือนโจรขโมยยามวิกาลที�ไมไ่ด้

เดินเข้ามาทางประต ูกองทพัภตูิผีร้ายมาพร้อมซาตาน ทกุตวัสวมใสห่มวกเล็กปลาย

แหลมและใสเ่สื �อผ้าเหมือนชาวลิธวัเนียซึ�งขณะนั �นเป็นชนเผา่ที�ชาวรัสเซียกลวัไมน้่อย

กว่าตาตาร์ พวกมนัมาพร้อมเสียงอึกทึกครึกโครมและเสียงครางเหมือนสตัว์ป่า เสยีง

ขบเขี �ยวฟันราวภูตินรก ชาวลิธัวเนียในจินตนาการพุ่งตรงเข้ามาเหมือนจะทําลาย

โบสถ์ดงักลา่ว หายใจแรงเหมือนไฟด้วยปากเหม็นเนา่แหง่การดหูมิ�นพระเจ้า... 

“ออกไป ไปจากที�นี�ซะ วิ�งไปเร็ว” พวกมนัตะโกนบอกนกัพรต “อย่าบงัอาจอยู่

ที�นี�อีก เราไมไ่ด้บกุรุกเจ้า เจ้าตา่งหากบกุรุกเรา ถ้าไมอ่อกจากที�นี� เราจะฉีกร่างเจ้าเป็น

ชิ �นๆ เจ้าจะตายในมือเรา” 

“นั�นเป็นวิธีของซาตาน” ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐตั �งข้อสงัเกต ซึ�งเป็นไปได้ว่า

พดูตามคําสอนของอาจารย์ผู้ยิ�งใหญ่ “นั�นเป็นวิธีของศตัรูผู้ ไร้กําลงั มนัยกตวัด้วยยโส

โอหงั ข่มขูจ่ะเขย่าแผ่นดินให้ลกุเป็นไฟ ทําให้ทะเลแห้งเหือด แม้ว่าตวัมนัเองอนัเป็นผี

นรกจะไมม่ีฤทธิ�อํานาจใดๆ ก็ตาม กระทั�งจะควบคมุเหลา่สกุร” (มทัธิว �:��, ��) 

เซอร์กีไมเ่ดือดร้อนใจจากการขม่ขูด้่วยมารร้ายเหลา่นี � แถมยงัเข้มแข็งกวา่เดิม 

คําสวดภาวนาที�สขุมุก็ยิ�งเร่าร้อนกวา่เดิมในการแสวงหาพระเจ้า “พระเจ้า” เซอร์กีเรียก

หาพระเจ้าด้วยคําพดูของผู้แต่งบทสดดุี “ใครเลา่จะเหมือนพระเจ้า โปรดอย่าทรงนิ�ง

เฉยแตโ่ปรดทรงสอนสั�ง ข้าแตพ่ระเจ้า เพราะเหลา่ศตัรูพระองค์ก่อกวน” (สดดุี ��:�-�) 

“พระเจ้าทรงกลบัคืนพระชนม์ชีพและให้ศตัรูพระองค์จงแตกพา่ยและหนีไปให้พ้นเสยี

จากพระพกัตร์พระองค์ ขี �ผึ �งหลอมละลายเพราะไฟฉนัใด ก็ขอให้มารร้ายจงดบัสิ �นด้วย

การปรากฏตวัของผู้ รักพระเจ้าฉนันั �น” (สดดุี ��:�-�) หลงัจากนั �น มารชั�วก็ไม่อาจทน

คําภาวนาทา่นเซอร์กี และหายไปจากทา่นในบดัดลเหมือนตอนปรากฏ 

อีกครั �งหนึ�ง จู่ๆ เรือนพกัทั �งหลงัของท่านเซอร์กีก็เต็มไปด้วยงรู้ายน่าขยะแขยง 

ถึงกบัมองไม่เห็นพื �นห้องเลยทีเดียว อีกคืนหนึ�งเมื�อท่านนกับญุอ่านกฎบญัญตัิตนเอง
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ในกระต๊อบ จู่ๆ ก็มีเสียงอึกทึกทั�วป่า รอบเรือนที�ท่านพํานกัก็ได้ยินเสียงคํารามของ

เหลา่ภตูิร้ายร้องเกรี �ยวกราดว่า “จงไปจากที�นี� เจ้ามาอยู่มมุมืดในป่านี �ทําไม ต้องการ

อะไรที�นี� อยา่เลย อยา่หวงัวา่จะอยูอ่ีกนาน เจ้าอยูท่ี�นี�อีกไมถ่ึงชั�วโมงแน ่เห็นไหม นี�เป็น

ที�ว่างเปล่าไร้คนสญัจร ไฉนถึงไม่กลวัตายด้วยความอดอยากหิวโหย หรือตายด้วย

นํ �ามือเหลา่อาชญากรโจรร้ายเลา่ สกัวนัจะมีคนเดินมาเห็นศพเจ้าและพดูวา่ ‘นั�นคนไร้

คา่’ เหลา่สตัว์ร้ายในป่าจะเดินเตร่รอบกายเจ้าในถิ�นกนัดาร รอตะครุบแยกร่างเจ้าเป็น

ชิ �นๆ เราจะไมรี่รอให้เจ้าสงบสติ อย่าคิดว่าเราจะยอมปลอ่ยให้ที�นี�ตกในมือเจ้า ที�นี�อนั

ว่างเปลา่ จงไปเสีย และถ้าเจ้ายงัไม่อยากตายทนัที ก็จงไสหวัไปจากที�นี� วิ�งไปเดี�ยวนี � 

อยา่หนัมองซ้ายมองขวา ไมง่ั �นเจ้าต้องตายและทรมานจากนํ �ามือเรา” 

อีกครั �งหนึ�งที�ทา่นนกับญุเพรียกหาพระเจ้าในการภาวนาทั �งนํ �าตา เป็นอีกครั �งที�

พระกําลงัพระเจ้าทรงพิทกัษ์เขาไว้ ทนัใดนั �นเหลา่กองทพัมารก็แตกกระเจิงไป หวัใจ

ทา่นนกัพรตเต็มไปด้วยความหอมหวานทางจิตวิญญาณอยา่งบอกไมถ่กู ทา่นก็เข้าใจ

ว่านบัจากนี �ท่านรับอํานาจแห่งชยัชนะ “ที�จะเหยียบ... ยํ�าพลงัแห่งมาร” (ลกูา ��:��) 

เมื�อนั �นท่านก็ร้องเพลง กู่ร้องยินดีจากหวัใจเหมือนเป็นโมเสสใหม่ ป่าวประกาศคํา

สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าด้วยคําในพระคมัภีร์ว่า “ขอบพระคณุพระองค์พระเจ้าข้า” 

ทา่นเรียกหาพระเจ้าจากก้นบึ �งหวัใจซาบซึ �งยิ�ง “เพราะพระองค์ทรงไมล่ะทิ �งข้า แตท่รง

ได้ยินเสียงข้ารวดเร็วและเมตตาข้า... พระองค์ทรงทําให้ข้ามีหมายสําคญัแหง่ความดี

งาม ให้คนเกลียดชงัข้าต้องอบัอาย เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้าช่วยเหลอืข้าไว้และปลอบ

ประโลมข้า พระผู้ทรงเป็นที�กําบังของข้า พระองค์เป็นที�สรรเสริญเยินยอในความ

แข็งแกร่ง พระหตัถ์ที�ปัดป้องคุ้มกนัของพระองค์บิดทําลายศตัรูข้าให้พินาศ ด้วยความ

แข็งแกร่งทรงพลงัของพระองค์ก็ทําลายล้างพวกเขาจนสิ �นซากตลอดกาล”  

จากเรื�องเลา่ที�กลา่วมาของผู้ เป็นที�พอพระทยัพระเจ้าและเขียนโดยลกูศิษย์ เรา

ก็เห็นว่าพลงัอํานาจมืดพยายามโหมรุกรานทําลายคุกคามท่านไม่ลดละด้วยความ

ก้าวร้าวเพียงใด นักบุญเอพิฟานีตั �งข้อสังเกตว่า “ศัตรูเกรงกลัวเวลามีสํานักสงฆ์

ศกัดิ�สิทธิ�ผดุขึ �นมาในที�วา่งให้นกับวชสรรเสริญพระนามพระเจ้าและความรอดของคน



66 บทที� 6 

ทั �งหลาย มันจ้องขับไล่ท่านนักบุญด้วยอิจฉาริษยาในความรอด ไม่ใช่แค่ของท่าน

นกับญุเท่านั �น แตร่วมถึงของคนอื�นที�พึงรับจากท่านด้วย” ศิษย์ท่านเซอร์กีกลา่ว ด้วย

เหตนุี �ซาตาน “ไอ้เฒ่าจอมหลอกลวง” อย่างท่านสาธุคณุวารโฟโลมีผู้ยิ�งใหญ่เรียกมนั 

ซึ�งมนัเองมีประสบการณ์หลายพนัปีในการตอ่กรกบัเหลา่ผู้บําเพ็ญเพียรชาวคริสต์ เห็น

ได้ว่ามันกําลงัต่อสู้ศัตรูแข็งแกร่งทรงพลงัขนาดไหน ด้วยเหตุนี � มันจึงพยายามทุก

วิถีทางเพื�อหยดุยั �งนกัพรตตั �งแตแ่รกเริ�มบําเพ็ญเพียร ในภายหลงัมนัจึงไมห่วงัเอาชนะ

เซอร์กีผู้อ่อนน้อมอีกต่อไป แต่เป็นไปได้หรือที�ความคิดชั�วร้ายของซาตานจะต่อต้าน

พระคณุพระคริสต์ได้ เป็นไปได้หรือที�ความพยายามของผู้ ไร้กําลงัในความชั�วร้ายศตัรู

จะต่อต้านกําลงัพระเจ้าได้ เรารู้ว่าท่านเซอร์กีจะเดินออกมาอย่างผู้มีชยัจากการตอ่สู้

ครั �งนี �และตั �งอารามสงฆ์ชั �นสงูแหง่ราโดเนช ซึ�งเป็นมารดาสาํนกัสงฆ์มากมายทั �งในถิ�น

ทรุกนัดารและในเมืองตา่งๆ ทั�วรัสเซีย  

เราพดูแล้วว่า มารร้ายมกัปรากฏตวัแก่ท่านนกับญุในรูปแบบสตัว์ร้ายและตวั

ประหลาดที�พร้อมขยํ �าเหยื�อ หลงัจากท่านเจอภตูิร้ายเหลา่นี �แล้ว ความกลวัสตัว์ป่าที�

แท้จริงในที�กันดารกลายเป็นสิ�ง “เล็กน้อยที�สดุในหมู่ความกลวั” ฝูงหมาป่าดุร้ายหิว

โหยมาคํารามรอบที�พํานกัท่านและหอนเห่าทั �งคืน ดวงตาดรุ้ายของมนัดั�งเปลวเพลิง

ในป่ามืดมิดลกุโชนรอบเรือนที�ทา่นอาศยัอยูโ่ดดเดี�ยว บางครั �งก็มีสตัว์อื�นนา่กลวักวา่นี �

ในพงไพรมาเยี�ยมเยียนเช่นหมีป่า ด้วยความอ่อนแอของมนุษย์ ความกลัวตาม

สญัชาตญาณมนษุย์ก็ครอบครองจิตใจนกัพรตชั�วครู่หนึ�งเมื�อคิดวา่ท่านอยู่คนเดียวไร้

ความช่วยเหลือ แต่เมื�อท่านตั �งต้นจิตภาวนา ความกลวัก็ข้ามจากตวัท่านไปอยู่ในฝงู

สตัว์เหลา่นั �นแทน ซึ�งหลงัจากนั �นพวกมนัพากนัวิ�งหนีหวัซุกหวัซุนยงัที�ซอ่นลกึในมมุป่า 

ไมท่ําอนัตรายใดๆ แก่ทา่นเซอร์กีเลย 

เมื�อท่านผู้ เป็นที�พอพระทยัพระเจ้าพบหมีใหญ่หน้าเรือนพกั และสงัเกตว่าหมี

ไม่ดุร้าย มนัแค่หิวอาหาร ท่านก็เริ�มสงสารและกลบัไปในกระต๊อบ นําขนมปังที�เป็น

อาหารกลางวนัในถิ�นกนัดารไปวางบนตอไม้หรือปากบ่อนํ �าให้หมีหิวโหยกิน หมีรักใคร่

การต้อนรับขบัสู้ของนกัพรตทา่นนี � ภายหลงัมนัมกัมาหาท่านที�เรือนพกัเพื�อขออาหาร
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และมองท่านเซอร์กีด้วยอาการเชื�อง บางครั �งเจ้าหมีก็นั�งอยู่นานไม่ยอมกลบัป่า คอย

มองไปรอบๆ “เหมือนคนปลอ่ยกู้ผู้ดรุ้าย ที�หวงัทวงเงินจากลกูหนี �ตวัเองไมล่ดละ” 
 

แต่ท่านเซอร์กีขอบคณุพระเจ้า “ที�พระองค์สง่

หมียกัษ์มาปลอบขวญั” เมื�อทา่นระลกึคําพระ

เจ้าที�ว่า “ผู้ ที�ประเสริฐแม้แต่สัตว์ก็เมตตา” 

ท่านจึงเคยชินการเมตตาหมี มักแบ่งปัน

อาหารก้อนสุดท้ายที�มีกับหมี บางครั �งก็ยก

อาหารทั �งหมดที�ท่านจะรับประทานให้สัตว์

ร่วมอาศัยในถิ�นทุรกันดารแห่งนั �น ซึ�งมันไม่

ประสงค์ถือศีลอดตามท่าน แต่ตัวท่านเอง

เลอืกอดอาหาร ในเรือนที�ทา่นอาศยัไมม่ีอะไร

อื�นให้รับประทานนอกจากขนมปัง บางครั �งถงึ

ขนาดขนมปังไม่พอ พอนึกออกว่าบางครั �ง

คราวน้องชายคนเล็กของท่านคือเปโตรที�อาศยัในตวัเมืองราโดเนชจะนําขนมปังมาให้ 

ท่านผู้ เป็นที�พอพระทัยพระเจ้าจึงฝึกตนด้วยการละเว้นแม้ของจําเป็นต่อชีวิตที�สดุ 

“บางที” ดงัที�ท่านนกับญุฟิลาเรียตกลา่ว “การที�ท่านพดูคยุกบัสตัว์ดรุ้ายนี �พร้อมคอย

สั�งสอนมนัไปเรื�อยๆ ท่านก็เล็งเห็นการยอมรับและเคารพเชื�อฟังพื �นฐานที�สตัว์มีต่อ

มนษุย์” ด้วยเหตนุี �สตัว์ไร้ปัญญาก็เชื�อฟังทา่นเซอร์กี เจ้าหมีกลายเป็นหมีเชื�องที�เชื�อฟัง

คําพดูทา่นและถ่อมตวัตอ่ทา่นเซอร์กีเหมือนแกะซื�อไร้เลห์่เหลี�ยม  

“มีอะไรอีกที�คนดีทําไม่ได้” นกับญุปลาโตนกลา่ว “เราคิดวา่สตัว์ป่าปัจจบุนัยิ�ง

ดุร้ายเนื�องจากความกระด้างหนาของจริยธรรมมนุษย์ ส่วนความรักและความดี

แปรเปลี�ยนความดุร้ายเป็นความอ่อนน้อมและเคารพเชื�อฟังได้” สรรพสิ�งที�พระเจ้า

สรรค์สร้างนั �นเห็นชดัเจนในตวัมนษุย์คนแรกของโลกถึงภาพเสมือนอนัเจิดจรัสสว่าง

ไสวของพระเจ้า แม้สตัว์เลวที�สดุอย่างที�ท่านบิดาผู้ศกัดิ�สิทธิ�ท่านหนึ�งกล่าวไว้ “เมื�อ

สัมผัสความงดงามน่าประหลาดของฉายาดังกล่าว ก็ก้มหัวมันเชื�องๆ ต่อหน้า
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อดมัมนษุย์คนแรก” มนษุย์เชื�อฟังพระเจ้า และเหลา่สรรพสตัว์ก็เชื�อฟังมนษุย์อีกทอด

หนึ�ง โดยเห็นพระฉายาพระเจ้าในตวัมนษุย์ เมื�อมนษุย์ทําบาป ลกัษณะความเสมือน

พระเจ้าในมนษุย์ก็หมองลง สตัว์ไร้มนัสมองก็ไมคุ่้นเคยมนษุย์เหมือนที�มนัรู้จกัพระเจ้า

อีกต่อไป มนษุย์ไม่เชื�อฟังบญัญัติพระเจ้า ทําให้เหลา่สตัว์เลิกเชื�อฟังมนษุย์ ความฉาว

ของกิเลสความใคร่มาแทนที�ความหอมหวนของฉายาลกัษณ์แหง่พระเจ้า และมนษุย์ก็

เริ�มทําตวัเหมือนสตัว์ไมม่ีมนัสมองแทน นั�นเองทําไมมนษุย์บาปหนาออ่นแอถึงสั�นเทิ �ม

และเกรงกลวัเหลา่สตัว์ ซึ�งครั �งหนึ�งมนัต่างหากอยู่ในโอวาทเกรงกลวัมนษุย์ ความไม่

เชื�อฟังพระเจ้าถกูลงโทษด้วยการที�สตัว์ไมเ่ชื�อฟังมนษุย์ สว่นเหลา่นกับญุพระเจ้าด้วย

ชีวิตที�บริสทุธิ�สะอาดไม่เคยเหลวไหลจากการเชื�อฟังทําตามพระบญัญัติพระเจ้า และ

ด้วยความออ่นน้อมถ่อมใจตน เมื�อรวมกนัภายใต้พระกรุณาคณุพระเจ้า ก็พลกิฟื�นพระ

ฉายาพระเจ้าในตวัเองได้อีกครั �ง และความเสมือนแห่งพระสิริฉายของพระเจ้าก็ฉาย

แสงจรัสในหมูเ่ขาด้วยความสะอาดบริสทุธิ�และสว่างไสวของพระเจ้าเหมือนแรกเริ�ม 

แม้สตัว์ไร้มนัสมองก็สมัผัสได้ถึงกลิ�นหอมรัญจวนแบบนั �น สตัว์ร้ายกาจซึ�งเป็นศัตรู

คกุคามมวลมนษุยชาติบาปหนาก็กลบัมาเชื�อฟังเขาเหมือนแกะเชื�อง นั�นเองที�อํานาจ

ซึ�งถูกขโมยไปจากอดมัจึงถูกคืนแก่ลกูหลานผู้บริสทุธิ� นั�นคือความคิดลึกซึ �งและเป็น

เรื�องทางใจแหง่การเชื�อฟังมนษุย์อนัประเสริฐบริสทุธิ�ในหมู่สตัว์ดรุ้ายไร้มนัสมองซึ�งน่า

อศัจรรย์สําหรับเราคนบาป  ซึ�งเป็นสิ�งที�มกัได้ยินได้ฟังกนัในเรื�องเลา่ชีวประวตัิบิดาผู้

ศกัดิ�สทิธิ�ผู้ออกบําเพ็ญเพียร และในความทรมานของเหลา่ผู้สละชีพเพื�อพระคริสต์ ซึ�ง

เราอ่านกันอยู่ในชีวประวัตินี �ของท่านเซอร์กีผู้ เปี� ยมด้วยปัญญาพระเจ้า อนึ�ง เรา

วกกลบัไปเรื�องการบําเพ็ญเพียรในถิ�นกนัดารของทา่นตอ่เถิด 

“ไม่มีสถานที�ไหนเหมาะแก่การครํ�าครวญในหัวใจลูกผู้ ชายของท่านเซอร์กี

มากกว่านี �แล้ว” ท่านนกับญุเอพิฟานีกลา่ว “ท่านเซอร์กียินดีทนรับความทกุข์ทั �งหมด

ด้วยความเต็มใจ ประหนึ�งวา่มาจากพระหตัถ์พระเจ้า ถกูทดสอบเหมือนทองคําในกอง

ไฟ เขาก้าวข้ามจากพลงัสูพ่ลงั แข็งแกร่งด้วยความเชื�อในพระเจ้า เข้มแข็งและมั�นใจใน

พระองค์เหมือนคําพดูในพระคมัภีร์ที�วา่ “ผู้ชอบธรรมเหมือนดั�งสงิโตที�วางใจ” (สภุาษิต 
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��:�) และ “ผู้ เฝ้ารอพระเจ้าจะเหมือนภูเขาศิโยน ที�ไม่หวั�นไหวไม่ว่าเมื�อไร...” (สดดุี 

���: �) จากตรงนั �นท่านจึงได้ยินพระสญัญาอนัยิ�งใหญ่ของพระเจ้าที�อยู่ในหวัใจอนั

บริสทุธิ�และมอบถวายแด่พระเจ้าว่า "เราจะอยู่กบัเขาทั �งในเวลาทกุข์ ช่วยฉดุและยก

ย่องเขา เราจะเติมเต็มอายุขัยของเขา และสําแดงความรอดของเราแก่เขา" (สดุดี 

��:��-��) ผู้ ไม่แยแสความรอดของตวัเองไม่อาจไว้วางใจเช่นนี �ได้ ความไว้วางใจพระ

เจ้าเช่นนี �มีแต่ในตวัผู้ถวายตนทั �งหมดเพื�อพระเจ้า และทั �งหมดที�เขามีมุ่งไปหาพระผู้

เป็นเจ้าผู้ เดียวเท่านั �น ดั�งที�ดาวิดกล่าวว่า “ให้ตาของข้าหายไปเพื�อข้าจะได้วางใจใน

พระเจ้าของข้า" (สดดุี ��:�) 

ในที�สดุเวลาก็มาถึง เวลาที�พระเจ้าโปรดตั �งประทีปแห่งพระกรุณาคณุพระองค์

บนเชิงเทียน เพื�อเปลง่ประกายจากถิ�นทรุกนัดารไปทั�วดินแดนรัสเซียออร์โธด็อกซ์ เพื�อ

แสงนั �นจะจุดความสว่างไปสู่เทียนเล่มอื�นๆ และนําแสงเหล่านี �ไปทั�วหล้า ด้วยการ

บําเพ็ญเพียร เซอร์กีจําเริญตามพระบัญญัติยิ�งใหญ่ของพระเจ้าแห่งความรักได้

ครึ�งหนึ�งคือ “จงรักพระเจ้าสดุหวัใจสดุดวงจิต และสดุความคิด” (มทัธิว ��:��) ยงั

เหลอือีกครึ�งหนึ�งให้สมบรูณ์ตามพระบญัญตัิ นั�นคือ “จงรักเพื�อนบ้านเหมือนรักตวัเอง” 

(มทัธิว ��:��) ท่านเซอร์กีทนทํางานหนกัเจียมตนในที�เปลี�ยวทุรกันดารเพื�อพระเจ้า 

จากนั �นก็ถึงเวลาจะรับใช้คนรอบข้างใกล้ตวัโดยเจียมตนเพื�อเห็นแก่พระเจ้าเช่นกนั ผู้

เชื�อฟังพระประสงค์พระเจ้าอยา่งเจียมตวัจะไมป่ฏิเสธรับภาระผู้อื�นมาเป็นภาระตน ดั�ง

คําพูดอคัรสาวกที�ว่า “จงแบกภาระกันและกนั” (กาลาเทีย �:�) “แต่ละคนไม่ใช่แบก

ของตนเองเทา่นั �น แตท่กุคนแบกของกนัและกนั" (ฟิลปิปี �:�) 
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ผู้ ร่วมทางคนแรก 

ดอกไม้หอม เสยีงรํ�าลอืของประชาชนเรื�องนกัพรตแหง่ราโดเนช ผู้มาใหม ่

วาจาเปี�ยมพระพรของผู้บําเพ็ญเพียร สาํนกัสงฆ์ของสบิสองคน กฎระเบียบถิ�นกนัดาร 

พระอธิการมิโตรฟาน ความหวงัที�ไมเ่ป็นความจริงของเซอร์กี 

ผู้ เป็นที�หนึ�งคือผู้ รับใช้ของทกุคน สเตฟานกลบัมาหาเซอร์กี นกับวช �� ปี 

(1349 – 1354) 

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ตะเกียงที�เดือดพล่านด้วยนํ�ามนัความ

เมตตา จงชื�นชมยินดีเถิด ผูส้่องแสงสว่างแห่งพระสิริแห่ง

สวรรค์บนเชิงเทียน  

อคาฟีสต์ � อิค. �� 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด รากไม้แห่งสวรรค์ 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูเ้บิกความแห่งความรอดของผูที้�มาขอ

ความช่วยเหลือจากท่าน 

อิค. มิเนอี 

 
 

เมืองที�ตั �งบนภูเขาไม่อาจซ่อนอยู่ได้ (มทัธิว �:��) และไม่อาจซ่อนดอกไม้หอมในพง

หญ้าป่าได้นาน เพราะไม่ช้าก็จะพบเจอจากกลิ�นหอมรัญจวนของมนั นั�นเองเซอร์กีก็

ไม่อาจหลบซ่อนในป่าลกึลบั ในที�ปลีกวิเวกเปลา่เปลี�ยว กลิ�นหอมแห่งชีวิตบริสทุธิ�นั �น

โชยไปทั�วเป็นที�เลื�องลือ คนมีสมัผสัทางจิตวิญญาณ—หรืออย่างน้อยคนที�ค้นหาการ
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ชําระตนให้บริสทุธิ�—ก็สมัผสัได้ด้วยหวัใจดงัที�นกับญุฟิลาเรียตกลา่วไว้ สถานการณ์

ยากลําบากในสมยันั �นซึ�งเราเอ่ยถึงในบทที� � ยิ�งทําให้คนพากนัวิ�งหนีออกจากสงัคม

โลกไปสู่ป่าลึกกนัดาร เป็นเรื�องดีที�บงัเอิญในป่ามีบุรุษแห่งคุณธรรมซึ�งช่วยดบัความ

กระหายของจิตใจ ช่วยจุดไฟและคอยประคบัประคองให้ลกูไฟนั �นคโุชนอยู่เสมอ ใน

แสงและความสว่างนั �นเองเป็นเรื�องง่ายที�จะแบกรับภาระชีวิตต่างๆ นานา และแอก

แหง่พระคริสต์อนัประเสริฐสดุก็ยิ�งเป็นเรื�องง่าย 

ไม่ถึง �-� ปีนบัจากเซอร์กีตั �งถิ�นฐานในป่าทึบแห่งราโดเนช เมื�อเมืองราโดเนช

และหมูบ้่านรายรอบเริ�มสนทนาเกี�ยวกบันกัพรตหนุม่ “บางคน” เช่นปาโฮมีย์ โลโกเฟธ 

เขียนไว้ “พดูเกี�ยวกบัการอดกลั �นเคร่งครัด ความทุม่เท และการบําเพ็ญอื�น สว่นคนอื�น

ต่างประหลาดใจความเรียบง่ายและไมถื่อโทษโกรธเคืองใครของท่าน อีกพวกหนึ�งเลา่

อํานาจท่านเหนือเหล่าวิญญาณชั�วร้าย บ้างยกย่องความอ่อนน้อมถ่อมตนที�น่า

อศัจรรย์และจิตใจบริสทุธิ�ของท่าน” คนก็เริ�มมากนัวนัละคนสองคน ตอนแรกมาเพื�อ

สนทนาให้เกิดแรงบนัดาลใจและขอคําปรึกษาทางจิตวิญญาณ ซึ�งท่านนกัพรตผู้ ถือ

สนัโดษไม่ขดัข้อง แต่ต่อมาก็เริ�มมีผู้ประสงค์มาอาศยัใกล้ชิดท่าน บางครั �งก็มาทีละ

สองสามคน มาถึงก็คกุเขา่กราบแทบเท้า ขอตั �งรกรากที�นี� 

น่าเสียดายยิ�งที�ท่านเซอร์กีผู้ รักความสงบเงียบจําต้องพรากจากการถือวิเวก

ของตน ท่านยงัเกรงว่าความกนัดารโหดร้ายของสถานที�นี �จะทําให้คนเหลา่นั �นผิดหวงั

และหนีไปจากที�นี�ด้วยความไม่พอใจ เหมือนเหลา่สาวกใจเสาะของพระคริสต์ที�กลา่ว

ว่า “คําที�ท่านพดูนี �รุนแรงไป ใครเลา่จะรับฟังได้” (ยอห์น �:��) ตอนแรกทา่นเซอร์กีไม่

อยากรับพวกเขา โดยพยายามเลา่ให้ฟังถึงความลาํบากทั �งปวงในที�กนัดาร  

“เจ้าจะทนลําบากที�นี�ได้ไหม” ท่านเซอร์กีกล่าว “ที�นี�มีความหิวกระหายและ

ความขดัสนข้นแค้นทั �งปวงรออยู”่  

“เราพร้อมรับทุกสิ�ง คุณพ่อที�เคารพ” แขกมาเยือนกล่าว “เราจะแบกรับทุก

อย่างด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าต่อคําภาวนาศกัดิ�สิทธิ�ของท่าน ขออย่างเดียว

โปรดอยา่แยกเราจากทา่นเลย โปรดอยา่ไลเ่ราไปจากสถานที�ศกัดิ�สทิธิ�นา่เคารพยิ�งนี �” 
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นกัพรตซาบซึ �งใจเมื�อเห็นความตั �งใจดีและความเชื�อแรงกล้าในการรับความ

ช่วยเหลือจากพระเจ้า ท่านนึกถึงคําพระคริสต์ “คนที�มาหาเรา เราจะไม่ไล่เขาไป” 

(ยอห์น �:��) จึงรับพวกเขาไว้ ทว่าด้วยคุ้นเคยความยากลําบากของการปลีกสนัโดษ 

จึงเตือนถึงความทกุข์ยากในที�กนัดาร และให้ฝึกความอดทนเตรียมพร้อมไว้ “พี�น้อง 

ข้าปรารถนา” ท่านเซอร์กีกลา่ว “จะจบชีวิตโดดเดี�ยวในที�ว่างเปลา่กนัดาร แต่พระเจ้า

ตรัสว่า ‘ที�ใดก็ตามที�สองหรือสามคนในหมู่ท่านมาประชุมกันในนามเรา เราก็จะอยู่

ท่ามกลางพวกเขา’ (มทัธิว ��:��) กษัตริย์ดาวิดยงัร้องเพลงสดดุี ‘ดเูถิดว่าอะไรดหีรือ

สวยงาม แต่เหลา่พี�น้องจะอยู่ด้วยกนัได้อย่างไรในความขดัแย้ง’ (สดดุี ���:�) ดงันั �น

เราคนบาปจึงไม่อยากขดัพระประสงค์พระเจ้า ซึ�งประสงค์ให้สถานที�นี �เป็นสํานกัสงฆ์ 

เราจึงรับท่านด้วยสขุใจยิ�ง ทกุคนจงสร้างเรือนพกัตนเถิด แตรู้่ไว้ว่าถ้าท่านมาที�นี�เพื�อ

ทํางานให้พระเจ้าจริงๆ และถ้าต้องการอยูท่ี�นี�กบัเรา จงเตรียมตวัให้พร้อมอดทนความ

ลาํบากและเศร้าโศกทกุอยา่ง เพราะดงัที�เขียนในพระคมัภีร์วา่ ‘หากเจ้าจะทํางานรับใช้

พระเจ้าแล้ว จงเตรียมใจให้พร้อมการทดสอบ’ (ปัญญาจารย์ �:�) เราพร้อมรับ

อาณาจกัรพระเจ้าด้วยกนักบัความลาํบาก... อยา่คิดวา่ที�กนัดารนี �วา่งเปลา่ขาดแคลน

สิ�งจําเป็นต่อชีวิตทําให้ท่านหวาดกลวัเลย ท่านก็รู้ว่าความยากลําบากมากมายจะทํา

ให้เราเข้าสูอ่าณาจกัรพระผู้ เป็นเจ้า (กิจการ ��:��) เพราะเส้นทางแคบนา่เศร้านําไปสู่

ชีวิตนิรันดร์ หลายคนถกูเรียก แต่มีไม่กี�คนได้รับเลือกและช่วยให้รอด แต่จงอย่ากลวั 

ฝงูแกะน้อยของพระคริสต์ ซึ�งพระองค์ทรงสญัญาจะประทานพระอาณาจกัรแห่งพระ

บิดาพระองค์ให้แก่เรา พระองค์จะไม่ทรงยอมให้เราถูกทดสอบมากเกินกําลงัเรา

แนน่อน ตอนนี � พระเจ้าอาจเสด็จมาเยี�ยมเราพร้อมความเศร้าโศก แตพ่รุ่งนี �ความเศร้า

โศกของเราจะเปลี�ยนเป็นความชื�นชมยินดี และความชื�นชมยินดีนี �ไม่มีใครพรากจาก

เราได้ จงกล้าเถิดจงกล้า เหลา่ประชากรพระเจ้า เพราะผู้ เรียกท่านมายงัสถานที�นี �ทรง

พิชิตเหลา่ศตัรูเราเรียบร้อยแล้ว ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสรรพานภุาพ” 

เมื�อผู้มาใหมฟั่งคําปลอบขวญัจากท่านนกัพรตผู้ เปี�ยมความรักแล้ว ใครเลา่จะ

ไม่ผกูพนัใจกบัท่าน ยงัมีใครกล้าสงสยัหรือกลวัการบําเพ็ญตนในถิ�นทรุกนัดารอีก ถ้า
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อยูก่บัอาจารย์ที�ดีอยา่งทา่นแล้ว ตอ่ให้ทนแคไ่หนก็ยอมทนได้ มีหรือที�ความเศร้าจะกด

ทบัใจให้เดือดร้อน มีหรือที�การโอดครวญจะเข้าควบคมุจิตใจได้อีก มีหรือที�ศตัรูจะยงั

สง่ผา่นความคิดชั�วร้าย มีหรือที�กิเลสความใคร่จะผดุหวังเูจ้าเลห์่ของมนัขึ �นมาในใจเรา

ได้ จงอย่ารีรอ จงเร่งไปหาอาจารย์ที�รักเราและเป็นที�รักอยา่งแรงกล้าของเรา พร้อมใจ

สะอาดบริสทุธิ�อยา่งเดก็ไร้เดียงสา จงเปิดมนัออกทั �งหวัใจตอ่หน้าทา่น จงดเูถิดวา่อะไร

ทําให้ท่านเหนื�อยหน่าย แล้วระบายทกุข์ออกมาเหมือนลกูรักฟ้องแม่ผู้อ่อนโยนถึงคน

ที�มารังแก เชื�อเถิดวา่แม้ท่านอาจเชื�อเจ้าเพียงแค่สองสามคําเพื�อรับฟัง แต่มนัเป็นการ

รับฟังที�ช่างอัศจรรย์ อบอุ่น และเต็มไปด้วยรักแท้จริง พวกเขาจะมอบโลกทั �งโลก

ออกมาในใจเจ้า และอุน่ใจเขาด้วยความรักในแบบที�มีแตม่ารดาเทา่นั �นที�มอบให้ลกูใน

อก และทกุอยา่งก็หลดุออกไปจากอกเหมือนแคเ่อามือหยิบออก หลงัจากนั �นใจเขาจะ

เหลอืแตค่วามเงียบสงบ กระจ่าง อบอุน่...  

หลงัจากนั �น เหลา่ผู้มาหาท่านเซอร์กีสร้างเรือนพกัใกล้ที�พํานกัท่าน เริ�มเรียนรู้

วิธีการบําเพ็ญของท่านด้วยความรักเหมือนอย่างเด็กๆ ตอนเริ�มต้นมีพี�น้องมาร่วม

บําเพ็ญไมเ่กิน �� คน โดยไมไ่ด้เพิ�มจํานวนอยูร่ะยะหนึ�ง เพราะเมื�อใครคนหนึ�งถอดใจ

ไป ก็มกัมีคนเข้ามาแทนที�เสมอ จนหลายคนคิดว่า ลกูศิษย์ท่านเซอร์กีพยายามรักษา

จํานวน �� คนไว้เหมือนจํานวนอคัรสาวกพระคริสต์ หรือจํานวน �� เผ่าของชนชาติ

อิสราเอลหรืออย่างไร... คนหนึ�งที�ฝากตวักบัท่านเซอร์กีก่อนใครคือวาสิลี เป็นไปได้วา่

เขาเลื�องชื�อในการบงัคบัตนเคร่งครัด จึงถกูขนานนามว่า “ผู้แห้งแล้ง” เขาเดินทางมา

จากต้นสายแมน่ํ �าดบุนาในวยัสงูอาย ุเมื�ออยูก่บัทา่นเซอร์กีไมน่านก็ตายกลบัไปอยู่กบั

พระเจ้า ลกูศิษย์และสหายทา่นเซอร์กีคนหนึ�งเป็นชาวบ้านเจ้าของที�นานามยาโคบ ซึ�ง

หมูพ่ี�น้องมกัเรียกสั �นๆ วา่ยาคตู เขารับหน้าที�ประหนึ�งคนเดินสาร โดยทา่นเอพิฟานีตั �ง

ข้อสงัเกตว่ายาคตูมกัถกูสง่ไปโลกภายนอกเวลามีเหตจํุาเป็นเท่านั �น ด้วยเหตนุี �จึงไม่

ค่อยใช้บริการเขาบ่อยนกั มีลกูศิษย์อีก � คนที�มาหาท่านเซอร์กีเป็นคนแรกๆ ซึ�งเรามี

โอกาสรู้จักชื�อคือสังฆานุกรโอนีซิม และเยลิซีซึ�งเป็นพ่อลูกกันและเป็นคนท้องถิ�น

เดียวกบัท่านเซอร์กี เราเคยกลา่วถึงโอนีซิมก่อนหน้านี �ในหมู่คนที�ย้ายจากเมืองรัสโตฟ
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ไปราโดเนชพร้อมบิดามารดาท่านเซอร์กี ในหมู่ลกูศิษย์คนแรกๆ ของท่านเซอร์กีต้องมี

ชื�อทา่นซิลเวสเตอร์แหง่อบัโนรา ทา่นเมโฟดแีหง่ปิชโณช ทา่นอนัโดรนิก และทา่นอื�นๆ 

เมื�อเรือนพกัของลกูศิษย์ทั �ง �� คนสร้างเสร็จ ท่านเซอร์กีก็ล้อมรั �วไม้สงูเพื�อ

ป้องกนัอนัตรายจากสตัว์ป่าและแต่งตั �งโอนีซิมเป็นผู้ เฝา้ประต ูซึ�งเรือนเขาตั �งอยู่ปาก

ทางเข้าสาํนกัสงฆ์ พื �นที�โดยรอบเป็นป่าดิบทบึ ต้นไม้สงูชนัอายนุบัร้อยปีตระหง่านราย

รอบเรือนพกัเหลา่นั �น เงาต้นไม้สงูปกคลมุพื �นที� ยอดไม้เสยีดสสีง่เสยีงไปทั�ว รอบโบสถ์

เต็มไปด้วยตอไม้และตานํ �า พื �นที�แถบนั �นปกคลมุด้วยพืชผกัตามท้องทุ่งหลากหลาย

ชนิดซึ�งเป็นอาหารสําหรับเหล่านกัพรต นั�นคือภาพอารามสงฆ์ชั �นสงูท่านเซอร์กีอัน

แสนสงบในปีแรกที�ก่อกําเนิดขึ �น 

ชีวิตเหล่านกัพรตผ่านไปโดยสงบไร้ความกังวลใดๆ ในพื �นที�สํานกัสงฆ์ที�เพิ�ง

สร้าง ที�นั�นไม่มีเจ้านาย ไม่มีพระสงฆ์ชั �นสงู แต่เรื�องพิธีทางศาสนาทกุวนันั �นยงัคงทํา

ต่อไปเคร่งครัด แน่นอนว่ายกเว้นแต่พิธีกรรม กิจวตัรเหลา่นกัธุดงค์เริ�มตั �งแต่เที�ยงคืน 

เหมือนคําพูดกษัตริย์ดาวิดที�ว่า “ทั �งเจ็ดวนั กลางวนัเราจะสรรเสริญพระเจ้า” (สดุดี 

���:���) เหลา่นกัพรตจะรวมตวักนัที�โบสถ์ทกุวนัยามเที�ยงคืน ยามเช้า ชั�วโมงที�สาม 

ชั�วโมงที�หก และชั�วโมงที�เก้า12 ในพิธีสวดยามคํ�าและยามเช้า ซึ�งมกัมีการร้องเพลงสวด

บอ่ยครั �ง ในหนงัสอืคดัลอกที�เก็บรักษาตั �งแตส่มยัอารามสงฆ์ชั �นสงู เราจะพบแคนอน13

สําหรับการทําทาน สําหรับผู้ ป่วย สําหรับผู้ เสียชีวิต การสวดมนต์ไมล่ดละอยา่งที�ทา่น

อคัรสาวกกลา่ว (� โครินธ์ �:��) เป็นกฎข้อบงัคบัสมํ�าเสมอสําหรับที�โบสถ์และเรือน

พกั แตก่ารประกอบพิธีกรรมศกัดิ�สทิธิ�ใหญ่ในวนัฉลองสาํคญันั �น ปกติจะเชิญพระสงฆ์

จากตําบลใกล้เคียงหรือพระอธิการ เป็นไปได้ว่าอาจหมายถึงท่านมิโตรฟานซึ�งทําพิธี

บวชให้ทา่นเซอร์กีนั�นเอง พระสงฆ์มกัได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีสมเกียรติ 
 

                                                 
12

 ชั�วโมงที�สามคือเก้าโมงเช้า ชั�วโมงที�หกคือเที�ยงวนั ชั�วโมงที�เก้าคือบา่ยสาม 
13

 แคนอน คือบทเพลงซึ�งใช้ในพิธีทางศาสนา 
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หนึ�งปีหลงัจากพี�น้องพากนัมาหาทา่นเซอร์กี พระอธิการมิโตรฟานก็มาหาท่าน 

ท่านเซอร์กีดีใจยิ�งด้วยต้องการพระสงฆ์ ท่านหวงัวา่ผู้อาวโุสจะไมป่ฏิเสธรับหน้าที�เป็น

เจ้าสํานกัถิ�นกนัดารนี � แต่ท่านเซอร์กียินดีไม่นานนกัเพราะท่านมิโตรฟานอยู่ใต้ร่มเงา

เดียวกบัทา่นเซอร์กีที�บวชให้ได้ไมเ่ทา่ไร ทา่นก็ป่วยหนกัและจากไปหาพระเจ้า นั�นเป็น

อีกครั �งที�อารามนี �ต้องขาดพระสงฆ์ที�จะประกอบพิธีศีลศกัดิ�สิทธิ� เพราะตวัท่านเซอร์กี 

ด้วยความถ่อมตวัยิ�งก็ไม่ใคร่อยากรับตําแหน่งพระอธิการหรือรับสมณศกัดิ� ท่านทํา

ตามแบบพระคริสต์ผู้ ทรงมีพระทัยอ่อนน้อมถ่อมตน ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

เหมือนคํากล่าวพระคริสต์ที�ว่าคนยิ�งใหญ่ที�สดุคือผู้ รับใช้ของทุกคน (มาระโก �:��) 

ทา่นสร้างเรือนพกัให้พี�น้องอยู ่�-� คนด้วยมือตวัเอง ทั �งตดัไม้ผา่ฟืน แบกทอ่นซุงไปวดั 

ตอกตะป ูอบขนมปัง หงุหาอาหาร เย็บปักเสื �อผ้าและรองเท้า หาบถงันํ �า � ใบขึ �นภเูขา 

และนํานํ �ามาสง่ให้พี�น้องที�เรือนพกัด้วยตนเอง เมื�อพี�น้องคนใดจากไปหาพระเจ้า พระ

ผู้ รับใช้นี �ก็ปลงศพ ชําระศพ และเตรียมโลงเพื�อฝังศพ กลา่วโดยสรุป ท่านรับใช้พี�น้อง

ดงัที�ท่านเอพิฟานีกล่าวว่าเหมือนทาสที�ถูกซื �อมา ซึ�งพยายามทุกวิถีทางเพื�อบรรเทา
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ความยากลาํบากของชีวิตเพื�อนร่วมถิ�นทรุกนัดาร แม้วา่ในการนี �ทา่นทําให้พี�น้องหลาย

คนข้องใจด้วยความถ่อมตวัและรักการทํางานเอาจริงเอาจงัถึงที�สดุ 

เมื�อทํางานรับใช้พี�น้องเช่นนี �ทั �งวนั ทา่นเซอร์กีจึงไมม่ีเวลาแม้นาทีเดียววา่งเว้น

จากการทํางานและสวดภาวนา ท่านรับประทานแต่ขนมปังและนํ �าเท่านั �นในปริมาณ

น้อยมาก สว่นตอนกลางคืนมกัสวดภาวนาในเรือนพกัทั �งคืน ไม่ว่าท่านจะอยูท่ี�ไหนทํา

อะไร ทา่นจะระลกึเสมอในใจและในปากถึงคําพดูกษัตริย์ดาวดิที�วา่ “เมื�อมองไปที�พระ

ผู้ เป็นเจ้าตรงหน้า ผู้ทรงเป็นเกราะกําบงัของข้า ข้าจะไม่สั�นไหว” (สดดุี ��:�) การฝึก

ตนปฏิบัติอย่างหนักนี �นอกจากไม่ทําให้ร่างกายท่านอ่อนแอแล้ว กลับทําให้ท่าน

แข็งแรง ท่านเอพิฟานีกล่าวว่าในวยัหนุ่ม ท่านเซอร์กีแข็งแรงมาก ถึงขนาด “มีกําลงั

ต่อสู้คน � คนพร้อมกัน” นั�นเป็นผลจากการทุ่มเททํางานหนักและมีวินัยในตนเอง

เคร่งครัด ท่านนกับุญปลาโตนกล่าวในการนี �ว่า เมื�อใดที�เซอร์กีรู้สึกถึงการโจมตีจาก

ศตัรูและลกูศรเผาผลาญซึ�งปลอ่ยออกมาในที�มืดจากผู้คอยแอบซุม่ยิงคนชอบธรรมใน

หวัใจ (สดดุี ��:�) ทา่นก็จะยิ�งเร่งถือศีลอดอาหารและสวดภาวนามากกวา่เดิม นั�นเอง

ที�ท่านผู้ถ่อมตวัยิ�งควบคมุร่างกายตนเองให้อยูใ่นโอวาท ทํางานมากขึ �นในการทํางาน

ที�หนกัหนว่งอยูแ่ล้ว นั�นเองคือวิธีทํางานของทา่นผู้ เป็นดั�งทตูสวรรค์เดินดิน ผู้หวงัอยา่ง

ยิ�งจะได้เป็นประชากรเมืองเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ สว่นเหลา่พี�น้องก็มองดอูาจารย์ตน

ด้วยความรักเทิดทนูยิ�ง และพยายามเต็มกําลงัเพื�อเลยีนแบบทา่นให้ได้  

ผู้มาเยือนวดัครั �งแรกจะแยกแยะลําบากว่าที�นี�ใครเป็นผู้ ใหญ่ผู้ น้อย ใครเป็น

หวัหน้าอารามสถาน ใครเป็นลกูวดั เพราะเมื�อมองไปยงัทา่นเซอร์กีผู้ออ่นน้อมถ่อมตน

ยิ�งแล้ว ทกุคนก็พยายามเจียมตวัให้ออ่นน้อมกวา่ทา่นผู้ออ่นน้อมเป็นที�สดุ  ทกุทา่นถือ

ว่าแต่ละคนเป็นเหมือนพี�น้องตวัเอง ไม่มีใครในที�นั �นอยากเป็นผู้อาวุโสกว่า นั�นเป็น

บทเรียนสอนลกูหลานหยิ�งยโสที�อยากเปลี�ยนแปลงโลกนี �ให้เป็นไปตามความฝันเพ้อ

เจ้อตนในยุควุ่นวายของเราได้ดีทีเดียว ไม่ใช่ด้วยวิธีแบบไร้ผู้นํา หรือการบงัคบั หรือ

การไร้เหตผุลถึงที�สดุของความใคร่อยากที�จะเข้าถึงความสมัพนัธ์แท้จริงของพี�น้องใน

หมู่มนษุย์ แตด้่วยวิถีแห่งความอ่อนน้อมเจียมตนยิ�ง วิถีแห่งการละวางอตัตาตนอยา่ง



 ผู้ ร่วมทางคนแรก 77 

ที�สดุในจิตวิญญาณความรักในพระวรสาร เมื�อผู้คนเลกินกึถึงสทิธิตนเอง ในนามความ

รักก็จะพากนัคิดถึงแต่หน้าที�ตน และรํ�าไห้ขมขื�นกับความอ่อนแอของธรรมชาติบาป

หยาบช้าของตน...  

ในเวลาว่างจากการสวดภาวนา เหลา่นกัพรตจะทํางานเสมอ การสวดภาวนา

และการทํางาน ตามคําสอนบิดาผู้ศกัดิ�สทิธิ� เป็นสิ�งที�ไมอ่าจแยกจากชีวิตนกับวช ศิษย์

ท่านเซอร์กีทํางานรดนํ �าพรวนดินในแปลงผกัน้อยๆ เพื�อเป็นอาหารสําหรับดํารงชีพใน

ถิ�นกนัดาร แต่ละคนใสใ่จบํารุงรักษาเรือนพกัตน แต่ละคนทําอาหาร เย็บเสื �อผ้า เขียน

หนงัสอื และเป็นไปได้วา่อาจเขียนภาพไอคอนด้วย 

เมื�อสเตฟานพี�ชายจากลาเซอร์กีน้องชายตนแล้ว แน่นอนว่าไม่ได้รบกวน

ความสมัพันธ์ฝ่ายจิตวิญญาณกับท่านเซอร์กี ตอนพํานักที�มอสโคว์ ก็เป็นไปได้ว่า

บางครั �งท่านก็เดินทางมาเยี�ยมน้องชายที�ถิ�นทรุกนัดารในราโดเนช บางครั �งท่านอาจ

พาหลานชายชื�อยอห์นมาหาคณุอาด้วย หลานนี �โตมาในบ้านเปโตรน้องชายคนเล็กใน

ครอบครัวที�เมืองราโดเนช เมื�อได้ยินเกี�ยวกับชีวิตที�พอพระทัยพระเจ้าของคุณอา 

เด็กชายยอห์นวยัสิบสองขวบก็ประสงค์แรงกล้าจะมาอาศยัอยู่ภายใต้โอวาทคณุอา 

ครั �งหนึ�งจึงติดตามคณุพ่อมาที�นี� เมื�อสเตฟานจูงมือยอห์นมาถึงก็พาเข้าโบสถ์แล้วสง่

ตอ่ให้เซอร์กี เขาทําสิ�งนา่ประหลาดใจแก่เหลา่พี�น้องคือประกาศความประสงค์จะเข้าสู่

ฉายาทตูสวรรค์ทนัท.ี.. ทา่นเซอร์กีไมร่อช้า ไมข่ดัความประสงค์พี�ชายคนโต ซึ�งเหมือน

อบัราฮมัในสมยัก่อนที�อทุิศลกูชายตนแดพ่ระเจ้า นั�นเองเด็กหนุม่ยอห์นรับการปลงผม

ซึ�งอาจเป็นด้วยมอือาตนเอง และรับสมญานามวา่ฟิโอดอร์... เด็กหนุม่ที�สะอาดบริสทุธิ�

ทั �งวิญญาณและหัวใจอุทิศตนแก่ท่านนักบุญผู้ เป็นอาสุดหัวใจ ในไม่ช้าก็เรียนรู้

คุณธรรมต่างๆ ของนกับวชในสํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กี ว่าที�อคัรสงัฆราชแห่งรัสโตฟใน

อนาคตอาศัยอยู่ที�นั�นเป็นเวลา �� ปี ตลอดระยะเวลานี � เขาเรียนรู้การเขียนภาพ

ไอคอนที�นี� และเป็นพระนกัเขียนภาพไอคอนคนแรกๆ ของอารามสงฆ์ชั �นสงูทา่นเซอร์กี 



 

บทที� �  

อํานาจจากการเชื�อฟัง 

ความจําเป็นต้องมีพระอธิการ “กาฬโรค” ความประสงค์ของพี�น้อง  

ความเศร้าโศกแหง่การเจียมตนของทา่นเซอร์กี คาํขอร้องของเหลา่พี�น้อง  

ภยัคกุคามของความรัก ความรักในหมูพ่ี�น้องเอาชนะได้ นกับญุอฟานาซ ี

“เจ้าไมเ่คารพเชื�อฟัง” เซอร์กีเป็นสงัฆานกุร สงฆ์ และพระอธิการ คําสอนแหง่นกับญุ 

(����)  

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ฉายาแห่งการถ่อมตนอนัแทจ้ริง... 

อคาฟีสต์ � อิค. � 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด อาจารย์ผูร้ับการยกย่องยิ�งแห่งนกับวช 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูน้อ้มคํานบัแด่พระจิตเจ้าผูท้รง

ศกัดิ�สิทธิ�ด้วยความถ่อมใจทั�งหมด... 

อคาฟีสต์ � อิค. � 
 

ผา่นไปราว �� ปีนบัจากสหายกลุม่แรกเดินทางมาหาทา่นเซอร์กี ก็ยงัไมไ่ด้แตง่ตั �งพระ

อธิการคนใหม่ จริงที�หวัใจนกัพรตกลมเกลียวรักกนัฉันพี�น้อง แต่ละคนพร้อมสละแม้

ชีวิตตนถ้าจําเป็น มิพกัต้องพูดถึงการสละความสะดวกสบายต่างๆ เพื�อรักษาความ

สงบสนัติสขุของเหลา่พี�น้อง แน่นอนว่าการไม่มีผู้นําชดัเจนกลบัสร้างความแข็งแกร่ง

แก่สมาชิกมากกวา่กฎระเบียบในสากลโลก นอกจากนี � คําพดูหนึ�งคําของอาจารย์ที�รัก

ก็ยตุิความขดัแย้งได้ทนัทีและปลกุเร้าให้คนกลบัเข้าหากฎระเบียบนกับวช แต่นั�นเอง 
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ที�พระเจ้าทรงตั �งกฎบญัญตัิสาํหรับสงัคมมนษุย์แตแ่รก ให้หวัหน้ายอ่มมีอํานาจให้ต้อง

เชื�อฟังปฏิบตัิตามเหมือนที�คนต้องฟังพระเจ้า พระผู้ทรงสร้างและจอมราชันย์เหนือ

สรรพสิ�ง ท่านเซอร์กีเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณที�แท้จริงของศิษย์ อย่างไรก็ตาม หากไม่

มีสมณศกัดิ� ทา่นก็ไมอ่าจเป็นบิดาทางจิตวญิญาณในศีลสารภาพบาปของพวกเขา แต่

ตําแหน่งดงักลา่วในสํานกัสงฆ์สมยัโบราณมกัควบรวมตําแหน่งพระอธิการสาํนกัสงฆ์ 

นอกจากนี �ยงัไม่สะดวกที�เวลาจะประกอบพิธีศาสนาแต่ละครั �ง ต้องเชิญพระสงฆ์ใน

พื �นที�ใกล้เคียงอยูรํ่�าไป เป็นไปไม่ได้ที�จะไม่มีบคุคลสมควรดํารงตําแหน่งศาสนาที�สวม

อาภรณ์ด้วยอํานาจศกัดิ�สทิธิ�ในการผกูมดัและคลายปมแก่คนบาป  

โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ความจําเป็นต้องมีพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีกรรมใหญ่ทาง

ศาสนาในช่วงเวลานั �นซึ�งแผ่นดินรัสเซียเกิดภยัพิบตัิร้ายแรง นั�นคือ “กาฬโรค” ระบาด 

หรือที�รู้จักกันในประวตัิศาสตร์ว่า “ความตายมืด” ประมาณ ค.ศ. ���� ทําลายล้าง

ผู้ คนมากมายเป็นเวลาหลายปี ระบาดจากเมืองนั �นแพร่สู่เมืองนี � จริงทีเดียวที�นัก

ประวตัิศาสตร์ทา่นหนึ�งเห็นวา่ “ยมทตูยงัไมเ่คยเขน่ฆา่ผู้คนตายเป็นเบือนบัแตส่มยันํ �า

ท่วมโลกครั �งใหญ่ของโนอาห์มากเท่าตอนช่วงปี ���� ถึง ���� และในอีกหลายปี

ต่อมา” ความหวาดกลัวสยดสยองปกคลุมทั�วทุกพื �นที�และทุกคน ความเศร้าโศก

กระจายไปทกุที� ไม่มีอะไรหยดุยั �งขบวนทพัน่ากลวัของ “ความตายมืด” ไม่มีทางออก

ความรอดใดๆ จากโรคร้ายนี �เลย ประเทศจีนมีคนตายถึง �� ล้าน คนเสียชีวิตทั �งเมือง

ก็มี ทั �งภมูิภาครกร้างไร้ผู้คนในบดัดล ที�เมืองเคียฟ ชินนิโกฟ สโมเลยีนสก์ และซุสดาล 

มีคนรอดจากโรคนี �แทบไม่ถึงหนึ�งในสามของประชากรทั �งหมด ส่วนเมืองกลูโฮฟ

และเบียลาเซียรสก์ตายไม่เหลือสกัคน ฝังคนตายจากโรคนี �แทบไม่ทนั ต้องสวดศพฝัง

ศพกันทีเดียว ��-�� คนในเวลาเดียวกัน อัดกันเป็นสี�ห้าศพในหลุมเดียว... ใน

ระยะเวลาอันสั �น ท่านมิโตรโปลิตันฟิออกโนสต์ก็เสียชีวิต รวมทั �งบุตรชายสองของ

เจ้าชายยิ�งใหญ่ และตวัเจ้าชายสเิมโอน อิวาโนวิชผู้ยิ�งใหญ่ด้วย... 

ในชั�วโมงความทกุข์โศกนี � ชาวรัสเซียชาวออร์โธด็อกซ์จํานวนมากไปสาํนกัสงฆ์

เพราะใต้ร่มพกัพิงอนัศกัดิ�สทิธิ�ของพระกรุณาคณุพระเจ้า ความตายก็ไม่น่ากลวัมาก
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เท่ากับโลกภายนอกอันแสนวุ่นวายอีกต่อไป ที�นี�แต่ละคนสงบใจเพื�อถวายตวัยอม

จํานนต่อพระประสงค์พระเจ้าและเตรียมพร้อมสู่ความตายแบบคริสตชน คงไม่ต้อง

สงสยัว่า แล้วท่านเซอร์กีเป็นอย่างไรที�วดัในถิ�นกนัดารของท่าน แน่นอนเวลานั �นผู้คน

จํานวนมากแสวงหาการปลอบขวญัอนัเปี�ยมรักจากนกัพรตในยามทกุข์ของชีวิตจาก

การสญูเสียคนที�รักยิ�งในหวัใจ และแสวงหาการเปลี�ยนแปลงอย่างสงบไปสูชี่วิตภาค

หน้า ด้วยท่านเซอร์กีเป็นบิดาเปี�ยมความรัก มีหรือจะปฏิเสธคนโชคร้ายที�มาขอพึ�งพิง 

แต่เวลาท่านรับพวกเขา ก็ต้องดูแลแม้แต่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณ 

เกี�ยวกบัการอําลาผู้ เตรียมพร้อมสูค่วามตายด้วยศีลศกัดิ�สทิธิ�ของพระศาสนจกัร ดงันั �น

สถานการณ์นั �น หรือถ้าบอกให้ถูก คือพระอจัฉริยภาพพระเจ้าใช้สถานการณ์นั �นให้

เป็นประโยชน์ เพื�อให้อารามนี �มีผู้ประกอบพิธีศีลศักดิ�สิทธิ�พระเจ้า พร้อมการเพิ�ม

ทวีคณูของพี�น้อง ยงัผลให้มีพระอธิการของตนเอง... 

ในความอ่อนน้อมถ่อมตนของนกับุญเซอร์กี ท่านแทบไม่อยากได้ยินที�จะรับ

ตําแหน่งดงักล่าว ท่านมกัพูดว่า “ความปรารถนาตําแหน่งพระอธิการเป็นจุดเริ�มต้น

และรากเหง้าความมกัใหญ่ใฝ่สงู” แต่กระนั �น ท่านก็ตระหนกัถึงความจําเป็นที�ต้องมี

ผู้ดูแลฝูงแกะของสํานกัสงฆ์ในทางจิตวิญญาณ ท่านกลวัอย่างเดียวคือพี�น้องไม่ได้

ยืนยนัให้ท่านเป็นพระอธิการจริง จึงสวดภาวนาหนกัขอพระองค์โปรดประทานผู้นํา

ทางแก่เขาด้วยพระองค์เอง ให้คนนั �นนําทางนาวาแห่งวิญญาณเขาพ้นจากคลื�นที�พดั

ถาโถมให้เข้าสู่ฝั�งความรอดอย่างปลอดภยั พระเจ้าทรงพร้อมเสมอจะทําตามความ

ประสงค์ของผู้ ยําเกรงพระองค์ได้ยินคําวิงวอนของผู้ รับใช้พระองค์ และไม่มีใคร

เหมาะสมกว่าผู้ ที�ขอพระเจ้านั �นแลที�จะรับตําแหน่งนี �เพื�อนําเกียรติมาสู่พระนาม

พระองค์ พระเจ้าก็ประทานทา่นเซอร์กีเป็นพระอธิการแกพ่ี�น้องแหง่สาํนกัสงฆ์นั �น 

หัวใจพี� น้องปรารถนาจะตั �งอาจารย์ที� รักให้ขึ �นเป็นพระอธิการ และใน

สถานการณ์แสนโศกเศร้าที�เอ่ยถึงแล้ว ยิ�งตอกยํ �าเพิ�มความปรารถนาเอกฉนัท์นี �มาก

ขึ �น “ความจริง” ท่านนกับญุปลาโตนตั �งข้อสงัเกต “พวกเขาจะหยดุความคิดเมื�อนกึถึง

คนที�เหมาะเป็นเจ้าอาวาสที�ใครอื�นเสยีได้ เมื�อทกุคนเปรียบเทียบการฝึกปฏิบตัิตนและ
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คุณธรรมเพียบพร้อม และประสบการณ์คุณงามความดีในการรับใช้พระเจ้า ก็เกิด

ละอายใจที�จะกลบรัศมีเจิดจ้าของดวงไฟสว่างอยา่งท่านเซอร์กีด้วยการเสนอตนเอง” 

เมื�อทกุคนถ่ายทอดความรู้สกึกนัและกนัแล้ว พวกเขาจึงตดัสนิใจบอกความปรารถนา

แก่ท่านนกับญุ เมื�อเติมกําลงัใจตวัเองด้วยความหวงัในพระเจ้าแล้ว พี�น้องทั �งหมดจึง

มาหาท่าน กล่าวว่า “คุณพ่อขอรับ เราอยู่ต่อไปไม่ได้โดยไม่มีพระอธิการ โปรด

ตอบสนองความปรารถนาในหวัใจเราด้วยเถิด โปรดเป็นพระอธิการเรา เป็นผู้ ชี �นําให้

คําปรึกษาทางจิตวิญญาณแก่เรา เราจะมาหาทา่นทกุวนัด้วยความสาํนกึบาปและเปิด

จิตสาํนกึของเราแก่ทา่น แล้วทา่นจะให้อภยัเรา ให้ศีลให้พรเรา สวดภาวนาเพื�อเรา เรา

อยากเห็นท่านประกอบพิธีกรรมศกัดิ�สิทธิ�ประจําวนั อยากรับศีลศกัดิ�สิทธิ�ของพระ

คริสต์จากมือทา่น นั�นเป็นความปรารถนาสว่นรวมของเราทกุคน คณุพอ่ที�เคารพ โปรด

อยา่ปฏิเสธความเมตตาแกเ่ราในเรื�องนี �เถิด” 

คําแถลงเอกฉนัท์ของเหลา่พี�น้องนั �น แน่นอนว่าเป็นสิ�งที�ผู้ รับใช้พระเจ้าท่านนี �

ไมท่นัคาดคิด นอกจากนี �ด้วยความถ่อมตนยิ�งทําให้ยากจะรับฟังคําขอแบบนี �ได้ “ทา่น

ไม่ได้หนีการทํางานฝึกตนอยา่งหนกัหรือการบําเพ็ญเพียร” ท่านนกับญุปลาโตนกลา่ว 

“แต่ถือว่าตนไมส่มควรแก่เกียรตินี � และคิดเสมอวา่ภายใต้การปกครองของพระผู้ใหญ่ 

ท่านจะฝึกตนให้ไปถึงความรอดได้สะดวกกวา่เวลาท่านต้องแบกรับภาระที�ไมเ่บาของ

การดแูลช่วยผู้อื�นให้บรรลคุวามรอด” ในอีกทางหนึ�ง ท่านเข้าใจดีว่าการปฏิเสธอย่าง

สิ �นเชิงของท่านจะนํามาซึ�งความทกุข์ยิ�งของเหลา่พี�น้องที�รัก และจะเกิดผลตามมาที�

น่าเศร้าแก่สํานกัสงฆ์ เมื�อตกอยู่ในสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนั �น นกัพรตก็สดู

ลมหายใจ ถอนใจลกึ และกลา่วตอบเหลา่ผู้มาขอร้องอยา่งเจียมตวัยิ�งวา่ “พี�น้อง ข้าไม่

เคยคิดอยากเป็นพระอธิการ สิ�งเดียวที�ใจข้าปรารถนาคือให้วิญญาณตนตายที�นี�เยี�ยง

นกับวชสามญั ดงันั �นจงอยา่บงัคบัข้าให้เหนื�อยออ่นเลย พี�น้อง โปรดทิ �งให้ข้าอยูใ่นการ

ดแูลของพระเจ้า ให้พระองค์ทําสิ�งที�พระองค์อยากทํากบัข้าเถิด” 

แต่เหลา่พี�น้องยืนยนัความคิดเดิม “ทําไมหรือ คณุพ่อจึงปฏิเสธคําขอเอกฉนัท์

ของเราเลา่ ท่านก่อตั �งสํานกัสงฆ์นี � ก็เหมาะดีแล้วที�จะเป็นพระอธิการ ในเมื�อคณุงาม
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ความดีของท่านพาเราให้มาอยูท่ี�นี� ก็ขอให้สิ�งนั �นปกครองควบคมุเราด้วย ท่านปลกูไร่

องุ่นนี � ก็ควรให้อาหารรดนํ �าพรวนดินเราด้วยคําสอนท่านและผลพวงอนัเนื�องมาจาก

แบบอย่างของท่าน นั�นเป็นคําสรุปของเรา ถ้าท่านไมเ่ป็นพระอธิการเองแล้ว หากทา่น

ประสงค์ ก็โปรดขอพระอธิการจากพระชั �นผู้ ใหญ่ให้เราเถิด แต่ถ้าไม่เป็นอยา่งใดอยา่ง

หนึ�ง เราทั �งหมดก็จะแยกย้ายไปจากที�นี�ทนัท”ี 

ความคิดจะหาพระอธิการอื�นย่อมถกูใจท่านเซอร์กีมากกว่า ท่านเองพร้อมอยู่

สถานะตํ�าต้อยที�สดุโดยไมอ่ยากเป็นผู้นําเสยีเอง ด้วยความรักคนใกล้ตวัครั �งนี �เรียกร้อง

ให้ลืมตนเองและคิดถึงผลประโยชน์ของพี�น้องผู้ อื�นเสมอ แต่ประสบการณ์ฝ่ายจิต

วิญญาณบง่บอกสญัญาณอนัตรายวา่พระอธิการที�จะเชิญมาใหม ่จะนําระเบียบใหม่ๆ  

เข้ามาใช้ในสาํนกัสงฆ์ อนัอาจก่อความวุน่วายในหมูพ่ี�น้องซึ�งเคยชินกฎระเบียบที�ตั �งไว้

โดยผู้ก่อตั �งสาํนกัสงฆ์แหง่ถิ�นกนัดารนี �ซึ�งเป็นเหมือนกฎที�ไมม่ีวนัแปรผนั และจากจดุนี �

เองอาจก่อให้เกิดการยั�วยแุละความไร้ระเบียบในสํานกัสงฆ์ที�เพิ�งก่อตั �งไม่นานแห่งนี � 

ด้วยเหตุนี � ท่านเซอร์กีจึงไม่ตัดสินปัญหาชัดเจนเด็ดขาดเรื�องเป็นพระอธิการ แต่

ประสงค์จะถ่วงเวลาการตดัสินใจไปให้นานเท่าที�ทําได้ ท่านจึงพดูสั �นๆ แก่เหลา่พี�น้อง

ว่า “จงกลบัไปเรือนพกัอยา่งสนัติพร้อมกบัพระเจ้าเถิด ให้เราตั �งใจสวดภาวนามากขึ �น 

เพื�อพระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ แล้วเมื�อนั �นเราจะเห็นว่าควรทําอะไรต่อไป” 

เหล่าพี�น้องเชื�อฟังคําพูดท่านเซอร์กีและแยกย้ายไป แต่ก็ไม่นานนกั ผ่านไปไม่กี�วัน 

เหล่าผู้ อาวุโสในหมู่พี�น้องก็มาหาท่านอีกครั �งและขอร้องให้ท่านรับเป็นพระอธิการ 

“ท่านก็รู้ดีว่าเพราะท่านเราถึงมารวมตวัอาศยัที�นี� ในสถานที�รกร้างว่างเปล่านี �” พวก

เขากลา่ว “เราได้ยินเกี�ยวกบัการฝึกตนของท่าน รู้การทํางานหนกัของท่าน แน่นอนวา่

ท่านสร้างโบสถ์แห่งนี �ด้วยมือท่านเองในพระนามพระตรีเอกภาพอนัศกัดิ�สิทธิ� เราเชื�อ

ว่าในสถานที�นี � พระคุณความรักของพระเจ้าอาศัยอยู่ที�นี� ด้วยเหตุนี �เรามาที�นี�ด้วย

มุ่งหวังไว้วางใจในพระเจ้า และหวังมอบตัวหัวใจทั �งหมดภายใต้การชี �นําของท่าน 

ดงันั �นขอท่านรับเป็นพระอธิการและเป็นบิดาทางจิตวิญญาณของเราเถิด เพื�อท่านจะ

ได้ยืนตอ่หน้าพระบลัลงัก์พระเจ้า จะได้ถวายคําภาวนาอยา่งอบอุน่เพื�อเรา” “ดเูถิดคณุ
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พ่อ” ผู้อาวโุสที�สดุกลา่วเสริม “เรามาที�นี�ด้วยหวงัว่า ท่านจะปลอบประโลมความเฒา่

ชราและฝังกระดกูเรา” 

เมื�อสมัผสัใจถึงความรักในหมูพ่ี�น้อง นกัพรตอ่อนน้อมถ่อมตนก็เปิดใจทั �งหมด 

ท่านเริ�มเล่าถึงความไม่เหมาะสมคู่ควรของตน และขอร้องอย่าบงัคบัให้ท่านต้องรับ

สมณศกัดิ�และเป็นพระอธิการเลย “อภยัเราเถิด ทา่นพอ่และบรุุษทั �งหลาย” ทา่นกลา่ว 

“เราคนบาปนี �คือใครกนัที�จะถือดีเป็นสงฆ์ของพระเจ้า เราจะบงัอาจรับตําแหน่งนี �ได้

อย่างไร เมื�อตําแหน่งนี �แม้แต่ทตูสวรรค์เองก็ต้องยําเกรงคารวะ ไม่ละ่ นี�เกินกว่าที�เรา

จะเป็น ท่านพ่อ เราเพิ�งเริ�มฝึกตนเป็นนกับวช แล้วจะกล้าสมัผสัสิ�งศกัดิ�สิทธิ�ของพระ

เจ้าได้อย่างไร โน่นแน่ะ งานเราคือการรํ�าไห้ถึงบาปตน เพื�อด้วยคําภาวนาศกัดิ�สิทธิ�

ของทา่น จะเข้าถึงอีกฝั�งหนึ�งของความปรารถนาที�เรามีตั �งแตว่ยัเยาว์” 

เมื�อกล่าวดงันี �แล้ว เพื�อไม่ต้องอธิบายต่อในประเด็นที�หนกัหน่วงสําหรับการ

ออ่นน้อมเจียมตนของทา่น ทา่นจึงลกุกลบัเข้าเรือนพกัทนัท.ี..  

เมื�อนั �น สหายท่านก็ตระหนกัว่าไม่อาจโน้มน้าวท่านให้ทําตามได้ด้วยคําพดู

สั �นๆ ด้วยความรักเหมือนพ่อกบัลกู เช่นนี �ก็เหลือแต่วิธีแข็งกร้าวขึ �น พวกเขาไม่ได้พดู

ด้วยนํ �าตาอย่างเดียว แต่ยงัตําหนิขมขื�น กระทั�งข่มขู่ “เราไม่อยากเถียงท่าน คณุพ่อที�

เคารพ” พวกเขากล่าว “เราเชื�อว่าพระเจ้านําเรามาที�นี� เราปรารถนาทั �งใจจริงที�จะ

เลียนแบบชีวิตและการฝึกหดัตนของท่าน ด้วยการนั �นก็หวงัพระพรนิรันดร์ แต่ถ้าทา่น

ไม่อยากเดือดร้อนดแูลดวงวิญญาณเราและดแูลฝงูแกะที�นี� เราทกุคนก็จําต้องไปจาก

สถานที�นี � เราจะไปจากอารามพระตรีเอกภาพศกัดิ�สทิธิ�และฝ่าฝืนคําปฏิญาณตนอยา่ง

ไม่เต็มใจ จํายอมหลงทางเหมือนฝงูแกะไร้ผู้ดแูล ยอมให้หมาป่าที�ซุ่มรออยู่มาดกักิน 

ทา่นคอยแก้ตวักบัพระผู้ทรงพิพากษาที�ทรงยตุิธรรมคือพระเจ้าเองก็แล้วกนั” 

ท่านเซอร์กีพยายามอีกครั �งจะบ่ายเบี�ยงไม่รับเกียรติยิ�งใหญ่นี � กล่าวว่า “คุณ

พ่อ ท่านบงัคบัเรามากไป เราจําต้องปฏิเสธท่านมากมายเช่นกนั ทั �งหมดเราทําไปเพื�อ

อะไรกัน” แต่พูดไปก็เท่านั �น พี�น้องในวดัยืนกรานความประสงค์ และความรักของพี�

น้องก็ชนะในที�สดุ 
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“เราต้องการ” ท่านเซอร์กีกลา่ว “เรียนมากกว่าสอนคนอื�น ต้องการเป็นผู้ตาม

มากกวา่เป็นผู้นํา แตเ่ราเกรงกลวัการพิพากษาพระเจ้า เราไมรู้่วา่อะไรเป็นที�พอพระทยั

พระเจ้า ขอให้พระประสงค์ศกัดิ�สทิธิ�ของพระองค์เป็นไปตามนั �นเถิด”  

ทา่นไมป่ระสงค์โต้แย้งพี�น้องเรื�องนี �อีก และวางประเด็นนี �ไว้ในมือพระเจ้าแทน 

“เป็นความบาดหมางงดงามยิ�ง” ท่านนักบุญฟิลาเรียตแห่งมอสโคว์กล่าว 

“ความบาดหมางที�ไมว่ิเศษสดุก็ใกล้เคียง มากกวา่ที�ทกุคนเห็นพ้องต้องกนัตลอดเวลา 

ความอ่อนน้อมของผู้ อาวุโสต่อสู้ ความรักเคารพเชื�อฟังจากผู้ อ่อนกว่า เป็นความ

ขดัแย้งเดียวที�ไมม่ีฝ่ายใดแพ้ ตรงข้าม ทั �งสองฝ่ายได้ประโยชน์ สงัคมเราจะเป็นอยา่งไร 

ถ้าคนในสงัคมทกุฝ่ายขดัแย้งกนัเพื�อรักษาลาํดบัชั �น แตไ่มใ่ช้อํานาจในทางผิด” 

“ในสงัคมโลก” ท่านนกับุญฟิลาเรียตแห่งเชียร์นิกอฟกล่าว “คนแก่งแย่งชิงดี

เพื�ออํานาจตน แต่เช่นนี �เองทําให้ทกุอย่างพงัทลาย ทําลายจิตใจและทําให้ตวัเองและ

ผู้อื�นเป็นทุกข์ด้วยกระหายอํานาจบาตรใหญ่ แต่ตรงนี �ทุกอย่างกลบักนั พระบญัญัติ

ทา่นช่างเป็นคณุยิ�งนกัพระเจ้าข้า” 

ทา่นเซอร์กีผู้ออ่นน้อมถ่อมตนจึงพา่ยแพ้ความรักตอ่พี�น้องตน ทวา่ไมอ่ยากเอย่

ในนามศกัดิ�ที�ทา่นมีอยู ่เป็นไปได้วา่ไมอ่ยากเสยีความหวงัวา่ผู้นําพระศาสนจกัรสงูสดุ

จะไม่แต่งตั �งท่านเป็นพระอธิการ “คุณพ่อและพี�น้องเรา” ท่านเซอร์กีกล่าวแก่เหล่า

สหายในที�กนัดาร “เราไมอ่ยากขดัใจทา่นอีก แตไ่มใ่ช่เราที�เป็นคนตดัสนิเรื�องนี � ให้พระ

ชั �นผู้ใหญ่ตดัสนิดีกวา่ ด้วยเหตนุี � ให้เราไปหาทา่นด้วยกนัเถิด” 

ท่านมิโตรโปลิตนัอเล็กซีพระสงัฆราชแห่งมอสโคว์ไม่ได้อยู่ที�ประเทศรัสเซียใน

เวลานั �น ในปี ���� ท่านเดินทางไปคอนสแตนติโนเปิลตามภารกิจพระศาสนจกัร แต่

ขณะที�ท่านไม่อยู่ คณะสงัฆราชมอบหมายให้ท่านพระสงัฆราชอฟานาซีแห่งโวลนึสก์

ปฏิบตัิหน้าที�แทน ซึ�งท่านอาศยัที�เมืองพิริยาสลาฟล์-ซาเลสก์ ที�วดับาริสโวเกลียบสก์ 

แหง่เมืองนากอรสก์ ทา่นเซอร์กีเดินทางไปที�นั�นและพานกัพรตอาวโุสไปด้วยอีก � ทา่น  

เช้าตรู่ก่อนเริ�มพิธีกรรม ทา่นเซอร์กีก็มาพบพระสงัฆราช ทา่นหมอบลงแทบเท้า

พระสงัฆราชและขอพร พระสงัฆราชจึงถามวา่ทา่นเซอร์กีเป็นใครมาจากไหน 
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“ข้าเป็นนกับวชคนบาปนามวา่เซอร์กี” ทา่นเซอร์กีกลา่วตอบนอบน้อม 

ชื�อท่านเซอร์กีเป็นที�เลื�องลือแก่พระอฟานาซีมานานแล้ว ท่านได้ยินกิตติศพัท์

เกี�ยวกับวีรกรรมการบําเพ็ญเพียรของท่านมานาน และเกี�ยวกับวดัป่าที�ท่านเซอร์กี

ตั �งขึ �น ตอนนี �ก็ยินดียิ�งที�เห็นแขกผู้มีเกียรตินี �อยู่กบัตนเอง ท่านรับรองท่านเซอร์กีด้วย

ความรักและจุมพิตท่านอย่างเอ็นดเูหมือนบิดา พดูคยุกนันานเกี�ยวกบัการช่วยคนให้

รอดจากบาป 

ในตอนท้ายการสนทนา ท่านเซอร์กีกราบพระอฟานาซีอ่อนน้อม และเอ่ยขอ

พระอธิการแก่สาํนกัสงฆ์ใหม ่

“ท่านผู้ เป็นลกูและน้องเรา” พระสงัฆราชตอบราวได้รับบนัดาลใจจากพระเจ้า 

“พระเจ้าเคยตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิดดังนี �ว่า ‘เราจะเลือกผู้ถูกเลือกจากคนของเรา... 

เพราะมือเราจะหยิบยกเขาขึ �นมา’ (สดุดี ��:��, ��) อัครสาวกท่านหนึ�งก็กล่าวว่า 

‘ไม่ใช่คนหนึ�งคนใดให้เกียรติแก่ตนเอง แต่คือผู้ที�ถูกเลือกโดยพระผู้ เป็นเจ้า เหมือน

อยา่งอาโรน’ (ฮีบรู �:�) สว่นเจ้าพระเจ้าทรงเลอืกมาแล้วจากครรภ์มารดา เหมือนที�เรา

ได้ยินมามากมายเกี�ยวกบัเรื�องนี � ด้วยเหตนุี �นบัแตน่ี �ไป เจ้าจงเป็นพระอาจารย์และเป็น

เจ้าอาวาสของเหลา่พี�น้องในสาํนกัสงฆ์ใหมแ่หง่พระตรีเอกภาพที�เจ้าสร้าง” 

ท่านนกัพรตบ่ายเบี�ยงการแต่งตั �งโดยชี �ว่าตนอ่อนด้อย แต่สงัฆราชอฟานาซีผู้

ประเสริฐปรามทา่นอยา่งตั �งใจวา่ “ลกูรัก เจ้าบรรลแุล้ว แต่กลบัไมเ่ชื�อฟังพระเจ้าเลย” 

ด้วยคํานี �เอง ท่านเซอร์กีก็อ่อนใจและกลา่วตอบอยา่งเคารพวา่ “หากเป็นที�พอพระทยั

แด่พระผู้ เป็นเจ้าก็ขอให้เป็นไปตามนั �น ให้เป็นที�สาธุการแด่พระเจ้าตลอดไปเทอญ” 

คนทั �งหมดในที�แหง่นั �นก็กลา่วเป็นเสยีงเดียวกนัวา่ “อาเมน”  

จากนั �น พระสงัฆราชและพระสงฆ์ผู้ รับใช้ไปที�โบสถ์และนําท่านนกับญุไปด้วย 

ที�นั�นท่านอฟานาซีนําอาภรณ์ศกัดิ�สิทธิ�ให้ท่านเซอร์กีและให้ท่านเซอร์กีประกาศบท

สญัลกัษณ์ความเชื�อ ทําเจิมรูปกางเขนที�ศีรษะท่านเซอร์กีที�คํานบัอยู่ และตั �งให้ท่าน

เซอร์กีเป็นสงัฆานกุรในช่วงเริ�มพิธีกรรมศกัดิ�สทิธิ� วนัถดัมาทา่นก็แตง่อาภรณ์ด้วยพระ

พรแห่งสงฆ์ พระสงัฆราชบัญชาให้วันต่อมาพระสงฆ์เซอร์กีผู้ ได้รับพระพรคนใหม่
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ประกอบพิธีกรรมศกัดิ�สทิธิ�โดยลาํพงั คงไมต้่องบอกวา่หวัใจถ่อมตนของทา่นเซอร์กีจะ

ตื�นเต้นพองโตเพียงใดที�ถวายเครื�องบชูาไร้โลหิตแดพ่ระเจ้าด้วยมือตนเองเป็นครั �งแรก 

ใจท่านเต็มไปด้วยความยําเกรงพระเจ้า และท่านดสูดใสเปลง่ประกายด้วยความยินดี

จากสรวงสวรรค์... 

หลงัจากทําพิธีเสร็จ ท่านอฟานาซีก็กล่าวบทสวดอํานวยพรและแต่งตั �งท่าน

เซอร์กีเป็นพระอธิการ จากนั �นจึงเชิญพระอธิการท่านใหม่ไปที�เรือนพกัของท่านและ

สนทนาเฉกเช่นบิดากบับตุรกนัสองต่อสอง ชี �แนะท่านเซอร์กีในกฎระเบียบอคัรสาวก

และคําสอนตา่งๆ ของบิดาผู้ศกัดิ�สิทธิ�ว่าด้วยความรอดของวิญญาณ รวมทั �งข้อชี �แนะ

สาํหรับการดแูลคนในปกครอง “ลกูเอย๋” ทา่นอฟานาซีกลา่ว “เพื�อเป็นการเชื�อฟังอยา่ง

สมบรูณ์ บดันี �เจ้าก็มีสถานภาพสงฆ์เช่นเดียวกบัเราแล้ว จงรู้ไว้เถิดวา่การรับใช้แบบนี �

ทําได้ก็แต่ในหมู่ผู้ สตัย์ซื�อเท่านั �น อย่างที�อคัรสาวกพระคริสต์กล่าวว่า ‘จงสอนคน

เหลา่นั �น เพื�อเขาจกัได้สอนผู้อื�นด้วย’ (� ทิโมธี �:�) ด้วยเหตนุี �เองลกูรัก เจ้าจะต้องทํา

ตามบญัญตัิอคัรสาวกผู้ยิ�งใหญ่ที�วา่ ‘ความออ่นแอของผู้ที�ออ่นแอกวา่นั �น จงแบกรับไว้ 

ไม่ใช่เพื�อเอาใจตวัเอง’ (โรม ��:�) จําได้ไหม คําที�บอกว่า ‘จงแบกรับภาระกนัและกนั 

เมื�อนั �นเจ้าจะได้ทําตามบญัญตัพิระคริสต์’ (กาลาเทยี �:�) ถ้าเจ้าทําตามที�บอก เจ้าจะ

ไมเ่พียงช่วยตนให้รอดเทา่นั �น แตย่งัช่วยคนที�อยูก่บัเจ้าให้รอดไปพร้อมกนั”  

นั�นเองที�ทา่นพระสงัฆราชอฟานาซีสรุปการสอนและอํานวยพรแก่พระสงฆ์ใหม่

ทา่นนี � ให้เซอร์กีกลบัไปในสนัติสขุ และทา่นก็กลบัไปเป็นพระอธิการคนใหม ่บดันี �ทา่น

แตง่กายด้วยพระกรุณาและด้วยอํานาจแหง่สงฆ์กลบัไปยงัวดัของตน เพื�อทํางานหนกั

ขึ �น และเมื�อเดินขึ �นไปสู่สวรรค์ตามขั �นบนัไดแห่งความถ่อมใจเหมือนพระคริสต์นั �น 

ทา่นจะได้พาเหลา่ศิษย์ที�ศรัทธาแรงกล้าในตวัทา่นไปพร้อมกบัทา่นด้วย... 



 

บทที� �  

พระอธิการผู้ ถ่อมตน  

ความยินดขีองสาํนกัสงฆ์ คาํสอนแรกของพี�น้อง คาํขอร้องถ่อมตนของพระอธิการ

ความยากลาํบากของพระอธิการ อาร์คิมานดริทผู้ เชื�อฟัง จํานวนพี�น้องทวีคณู 

การขยายสาํนกัสงฆ์ เซอร์กี “หนึ�งในตาํนาน” การเป็นพยานของทา่นนกับญุโยเซฟ

แหง่วาลาคาลาม 

(����-����)  

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูส้อนสั�งและผูป้กครองที�ดีของเหล่าพระ

ผูแ้สวงทางธรรมของตน...  

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 
จงชื�นชมยินดีเถิด ผูป้ระทานสิ�งประเสริฐตามที�หวงัแก่ผูม้า

ขอจากท่าน 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 
จงชื�นชมยินดีเถิด ตะเกียงแห่งการร่วมศีล ผูส้่องสว่างด้วย

คณุธรรมทั�งปวงแห่งพระธรรมที�ประเสริฐเลิศยิ�ง จงชื�นชม

ยินดีเถิด ตะเกียงซ้อนที�เปล่งแสงแก่ผูอ้ยู่ใกล้เคียงดว้ย

ความรักต่อพระเจ้า 

อคาฟีสต์ � อิค. �� 

 
 

พี�น้องเฝ้ารอพระอธิการท่านแรก ที�เป็น “ท่านแรก” เพราะพระอธิการมิโตรฟานเป็น

เพียงผู้แทนชั�วคราวของพระศาสนจกัร ซึ�งท่านเซอร์กีใช้เป็นข้ออ้างเพื�อเลี�ยงการเป็น
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พระอธิการเท่านั �น พวกเขายินดีเพียงใดที�ต้อนรับหวัหน้าคนใหม่ ที�จริงควรกล่าวว่า

เป็นอดีตผู้สอนสั�งและบิดาที�รักของตนนั�นเอง พวกเขาคํานบัท่านถึงพื �นทั �งนํ �าตาแห่ง

ความรัก พระอธิการศกัดิ�สิทธิ�เองก็ดีใจเมื�อเห็นความยินดีของบุตรที�รัก เมื�อก้าวเข้า

ประตสูํานกัสงฆ์ ท่านเดินเข้าไปในวดัและคกุเข่าต่อภาพไอคอนศกัดิ�สิทธิ�ของพระตรี

เอกภาพทั �งนํ �าตาอาบหน้า วิงวอนขอพระกรุณาช่วยเหลือในการทํางานรับใช้ในกาล

ข้างหน้าที�มีภารกิจมากมายรออยู ่ในคําวิงวอนที�ร้อนแรงเหมือนเปลวเพลงิ ทา่นเพรียก

หาความช่วยเหลือจากพระมารดาพระเจ้าผู้ทรงบริสทุธิ�ยิ�งและบรรดาผู้ รับใช้ไร้กายา

เบื �องหน้าพระบลัลงัก์แห่งพระกรุณา เหลา่ทตูสวรรค์และอคัรทตูสวรรค์ นกับญุยอห์น

ผู้มาลว่งหน้าพระคริสต์ เหลา่อคัรสาวกผู้ปราดเปรื�อง ทา่นระลกึถึงนกับญุยิ�งใหญ่เช่น 

ท่านวาสิลี ท่านกรีกอรีนกัเทววิทยา ท่านยอห์นวาจาทอง และนกับญุทั �งหลาย เพื�อคํา

ภาวนาของท่านเหลา่นั �นจกัทําให้มือขวาท่านสง่เสริมพระผู้ทรงสรรพานุภาพอย่างไร้

ตําหนิ ด้วยความกล้าหาญและหวัใจไมข่ดัเขินที�เบื �องหน้าบลัลงัก์แหง่พระตรีเอกภาพ 

และสมัผสัลกูแกะพระเจ้าที�ถกูเชือดเพื�อให้โลกได้ความรอด 

เมื�อท่านเซอร์กีสวดภาวนาจบก็หนัไปหาเหลา่พี�น้องพร้อมคําสอนยํ �าให้ทกุคน

ไม่อ่อนข้อในการบําเพ็ญเพียรด้วยเห็นแก่พระอาณาจักรสวรรค์ “พระอาณาจักร

สวรรค์” ท่านกล่าว “รับด้วยความขาดแคลน มีแต่ผู้ บังคับตนได้เท่านั �นที�จักยินดี 

(มทัธิว ��:��) จงสู้ต่อไปเถิดพี�น้อง เพื�อเข้าสู่อาณาจกัรนั �นด้วยหนทางแคบ (มทัธิว 

�:�) มาเถิดลูกเอ๋ย แล้วฟังเรา–ดาวิดบอก–เราจะสอนความยําเกรงพระเจ้าแก่เจ้า 

(สดุดี ��:��) จงจําคําเหล่าอคัรสาวกที�ว่า ส่วนผลพวงของจิตวิญญาณคือความรัก

ความยินดี สนัติสขุ ความทนทกุข์ ความประเสริฐ เมตตากรุณา ความเชื�อ ความถ่อม

ตน การรู้จกัควบคมุตนเอง (กาลาเทยี �:��-��) การฝึกตนยงัรอทา่นอีกไมน้่อยในการ

ต่อสู้ศตัรูที�มองไม่เห็น เพราะมารเหมือนสิงโตคําราม เดินไปมา มองหาว่าจะขยํ �าใคร 

(� เปโตร �:�) จงอย่าเกรงกลวั สหายรัก อย่ากลวัการบําเพ็ญเพียรนี � เพื�อจะหลบหนี

ทณัฑ์ทรมานจากนรก แม้ละมือจากการทํางานหนกั เราก็จะเอื �อมมือไปหาแตพ่ระเจ้า

เท่านั �น ให้ขาจงยืนหยดัในการภาวนา... พี�น้อง เราจะไม่ยอมสงสารธรรมชาติที�มีวนั
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เสื�อมสลาย เราจะพยายามสดุความสามารถบําเพ็ญเพียรเพื�อรับมงกุฎแห่งชัยชนะ

จากพระคริสต์เจ้า” 

หลงัพระอธิการใหม่สอนเสร็จ ท่านก็อวยพรพี�น้องเป็นครั �งแรก ในการนี �ท่าน

ผกูมดัตวัเองว่าจะสวดภาวนาให้พวกเขาด้วย ท่านสารภาพความอ่อนแอในการแบก

รับความรับผิดชอบใหญ่หลวงต่อเบื �องพระพักตร์พระเจ้า ซึ�งท่านน้อมรับทําจริงจัง 

หากมีผู้ ใดทกุข์ทรมานจากการถกูลอ่ลวงด้วยความผิดท่านแล้ว “พี�น้อง โปรดภาวนา

เพื�อข้าด้วย” พระอธิการถ่อมตนกล่าว “เพราะข้าด้อยความสามารถไร้ประสบการณ์ 

และข้ารับพรสวรรค์จากพระราชาแหง่สวรรค์และจกัต้องทลูรายงานตอ่พระเจ้า ข้าเกรง

กลวัคําพดูพระเจ้าที�ว่า ‘แต่ผู้ เป็นเหตใุห้เด็กน้อยเหลา่นี �ที�เชื�อในเราสกัคนหนึ�งทําบาป 

ให้เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั �นแล้วโยนเขาลงทะเลลกึยงัดีกว่า’ (มทัธิว ��:�) ช่าง

เป็นทกุข์หนกัหนาเพียงใดแก่ผู้ทําให้ใจผู้อื�นเดือดร้อนด้วยการไม่รู้คิด แล้วเราจะกล้า

ยืนอยู่เบื �องพระพกัตร์พระเจ้าหรือ เพื�อทูลพระองค์ว่า ‘ข้าพเจ้าและบุตรที�องค์พระผู้

เป็นเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าอยูท่ี�นี�แล้ว’ (อิสยาห์ �:��) แล้วข้าจะได้ยินเสยีงสวรรค์ของ

พระเลี �ยงแกะผู้ยิ�งใหญ่แหง่หบุเขาลาํเนาไพร ประกาศก้องอยา่งเมตตาวา่ ‘เจ้าเป็นบา่ว

ดีและสตัย์ซื�อ!... จงร่วมยินดีในความสขุกบันายเจ้าเถิด’ (มทัธิว ��:21)” 

นั�นเป็นก้าวแรกที�ท่านนกับญุรับหน้าที�จดัการสํานกัสงฆ์ท้องถิ�น เมื�อท่านสอน

สั�งพี�น้อง ทา่นเลี�ยงการพดูมาก คําพดูทา่นซอ่นความรู้ลกึซึ �งในพระคมัภีร์ศกัดิ�สทิธิ�ของ

พระเจ้า จิตวิญญาณและความคิดนั �นท่านไม่ได้รับมาด้วยสติปัญญา แต่ด้วยหวัใจ

ส่องสว่างด้วยพระกรุณาพระเจ้า และรับการชี �นําด้วยประสบการณ์แห่งชีวิตทาง

วิญญาณ จากตรงนั �นเองที�เป็นจุดเริ�มต้นคําสอนท่าน โดยเห็นความเรียบง่ายและ

ความเจียมเนื �อเจียมตนแทรกซึมอยู่ด้วยพลงัยิ�งใหญ่ หายใจด้วยแรงพระพรแห่งพระ

กรุณาคุณและจรรโลงใจผู้ ฟังอย่างทรงอํานาจยิ�ง ในหนงัสือคดัลอกลายมือเลม่หนึ�ง

สมัยศตวรรษที� �� ของห้องสมุดโซเฟียแห่งเมืองโนฟโกโรด ซึ�งปัจจุบันเก็บรักษาที�

ห้องสมดุสถาบนัเทววิทยา ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีข้อเขียนทา่นเซอร์กีวา่ “จงฟัง

ให้ดีพี�น้อง เราขอทกุท่าน เหนือสิ�งใดจงรักษาความยําเกรงพระเจ้าและความบริสทุธิ�
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ทางวิญญาณ ความรักที�ไมเ่สแสร้ง รวมกบัการต้อนรับขบัสู้  การโอนออ่นผอ่นตามเชื�อ

ฟัง การถืออดและสวดภาวนา การกินดื�มในปริมาณพอดี จงอย่ารักเกียรติและคํา

สรรเสริญ แต่จงเกรงกลวัให้มากที�สดุเหนือสิ�งใดและรําลกึทกุโมงยามถึงความตายที�

คืบคลานเข้ามา และการเสด็จมาครั �งที�สองของพระคริสต์” 

นั�นเป็นคําสอนท่าน แต่จะเขียนด้วยลายมือท่านเองหรือบนัทึกด้วยลายมือ

ศิษย์ไมม่ีใครรู้แน ่แตแ่นน่อนวา่เป็นคําพดูทา่นเพราะอวลด้วยกลิ�นอายความออ่นน้อม

ถ่อมตนของทา่นเซอร์กี ด้วยเหตนุี �เราจึงเจอคําสอนดงักลา่วในรูปแบบที�ยอ่มาเลก็น้อย

ให้สั �นลง ตามภาพไอคอนโบราณต่างๆ มากมายของผู้ รับใช้พระเจ้าซึ�งเขียนในแผ่น

จารึกกระดาษม้วนโบราณ  

ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐเล่าว่าท่านเซอร์กีมกัดแูบบอย่างชีวิตศกัดิ�สิทธิ�ดั�งทตู

สวรรค์ของเหลา่นกับญุ เช่น ท่านอนัโทนีและเอฟฟีมีผู้ยิ�งใหญ่ ท่านซาฟวาผู้ศกัดิ�สทิธิ�

และปาโฮมีย์ ท่านฟิโอโดซี คิโนวิอาร์ค และท่านอื�นๆ ด้วยเหตุนี �ในการสนทนากบัพี�

น้องและในคําสอนทา่นเอง ทา่นมกัหยิบยกตวัอยา่งการบําเพ็ญเพียรของทา่นเหลา่นั �น

และมกัประหลาดใจวา่พวกเขาที�ถกูกดขี�ด้วยเนื �อหนงัตน กลบัเอาชนะศตัรูไร้เนื �อหนงั

และเป็นที�เกรงขามครั�นคร้ามแก่ซาตานด้วยซํ �า แผ่นดินเข้มแข็งพากนัน้อมคํานบัทา่น

ด้วยความทึ�ง แต่พวกเขาทํางานกุศลแก่คนทั�วไปอย่างถ่อมตน ทั �งรักษาคนเจ็บป่วย 

บรรเทาทกุข์ภยัอนัตรายทั �งทางบกทางทะเล สวดวิงวอนในชั�วโมงแหง่ความตาย เลี �ยง

อาหารคนจน แม่ม่ายและเด็กกําพร้า ดงัที�อคัรสาวกทา่นหนึ�งกลา่ววา่ “ไม่มีอะไรแตก็่

ยงัเป็นเจ้าของทกุสิ�ง” (� โครินธ์ �:��) เมื�อคิดได้ดงันั �น ทา่นนกับญุก็ตั �งใจสวดภาวนา

ตอ่พระเจ้า เพื�อให้พระองค์ทรงช่วยทา่นเดินตามรอยนกัพรตเหลา่นี �  และเรียกร้องให้พี�

น้องทําตวัตามแบบอยา่งชีวิตที�เหมือนทตูสวรรค์เหลา่นี �  

ความเป็นพระอธิการของนักบุญเซอร์กีคล้ายกับแนวทางของพระอธิการ

นักบุญฟิโอโดซีแห่งปีเชียรสก์ในแง่ความเคร่งครัดตนเองและความรักพี�น้อง การ

ทํางานไม่รู้เหน็ดเหนื�อย การไม่หลบัไม่นอน ไม่ข้องเกี�ยวสิ�งเหลวไหล การพูดเบา

นุม่นวล การบรรเทาด้วยนํ �าตาแหง่ความรักของบิดา ในแง่ความสมัพนัธ์ตอ่พี�น้องและ
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ในฐานะพระอธิการ ท่านไม่เคยเปลี�ยนแปลง ท่านไม่สอนด้วยคําพูดเท่ากระทําเป็น

แบบอย่าง ในการปลอบประโลมอนัยิ�งใหญ่แก่พี�น้อง ท่านประกอบพิธีกรรมทกุวนัโดย

ไม่รู้เหน็ดเหนื�อย ไม่กงัวล ไม่มีการงานไหนขดัขวางไม่ให้ท่านมาถึงโบสถ์เป็นคนแรก

เพื�อทําพิธีศาสนา และท่านออกจากโบสถ์เป็นคนสดุท้ายเสมอ ตลอดช่วงเวลาที�รับใช้

พระเจ้า ท่านจะยืนนิ�งเหมือนแท่งเทียนและไม่เคยพิงกําแพง “ซึ�งเป็นเครื�องหมายถึง” 

ตามที�นกับญุฟิลาเรียตแหง่มอสโคว์กลา่ว “ความครุ่นคิดเรื�องพระเจ้าและจิตวิญญาณ

ที�ไม่อาจสยบได้ด้วยความเกียจคร้านทางร่างกาย” ท่านไม่เคยนั�งในโบสถ์เลย ท่าน

รําลกึถึงพระวาจาที�วา่ “ผู้ใดต้องการเป็นที�หนึ�ง ผู้นั �นต้องเป็นทาสคนทั �งปวง” (มาระโก 

��:��) แม้ทา่นเป็นพระอธิการแล้วก็ยงัรับใช้พี�น้องเหมือนเดิมในงานทั�วไป เช่นทําแทง่

เทียน หุงต้มข้าวหรือธัญพืช (โคลีวา18) ซึ�งสมัยนั �นนํามาที�โบสถ์เพื�อระลึกถึงเหล่า

นกับญุผู้ยิ�งใหญ่ที�ลว่งลบั โดยเฉพาะโปรสโฟรา19ทา่นอบเองทั �งสิ �น ไมเ่คยปลอ่ยให้ใคร

มีสว่นร่วมในการนี �แม้จะมีหลายคนยินดีทําก็ตาม แม้แตเ่มลด็ข้าวสาลทีี�นํามาทํา ทา่น

ก็บดสีเอง หลงัจากนั �นจึงนําฝีมือสะอาดที�ทําขึ �นด้วยมือน่ายกย่องของท่านไปสูแ่ท่น

บชูา เพื�อถวายเป็นเครื�องบชูาไร้โลหติแดพ่ระเจ้า 

ในช่วงแรกที�ทา่นเป็นพระอธิการ มีจํานวนพี�น้องในวดัไมเ่กิน �� คน เป็นอยา่ง

นั �นเรื�อยมาจนประมาณปี ���� เมื�อท่านอาร์คิมานดริทสิโมนมาหาท่าน ซึ�งเป็นคน

แรกที�เข้าสูว่ดัเมื�อเกินจากจํานวนดงักลา่ว ตั �งแตน่ั �นมา จํานวนลกูวดัทวีคณูขึ �น “คนรัก

พระคริสต์หลายคน ที�ชื�อบนัทึกในสาสน์ชีวิตแห่งพระเจ้า” ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐ

กลา่ว “คนก็เริ�มเดินทางมาหาท่านเซอร์กีเพื�อหลีกหนีปัญหาวุ่นวายในชีวิตและถวาย

ตัวภายใต้อานแห่งความรักในพระองค์” ดูเหมือนคนที�มาหาท่านส่วนใหญ่เป็นคน

                                                 
18

 โคลีวา คืออาหารที� เป็นเมล็ดข้าวสาลีต้มแล้วเติมนํ �าผึ �งหรือนํ �าตาล ใช้ในพิธี

ศกัดิ�สิทธิ�ทางศาสนาเช่นในพิธีรําลกึถึงผู้ตาย 

19โปรสโฟรา คือขนมปังในพิธีศีลมหาสนิท ก่อนนําไปอบมีการประทบัตรารูปแบบต่างๆ 

บนหน้าขนมปัง 
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จากรัสโตฟบ้านเกิดเดิมของท่าน นอกจากเยลิซีและโอนีซิมแล้ว เรายงัรู้จกัอนัโดรนิก

และอฟานาซี ซึ�งเป็นลกูหลานชาวรัสโตฟ” 

ท่านอาร์คิมานดริทสิโมนที�กล่าวถึงข้างต้นเป็นบรุุษน่าอศัจรรย์ ท่านเป็นหนึ�ง

ในพระอาร์คิมานดริทอายมุากที�สดุในสโมเลียนสก์ เป็นที�เลื�องลือด้วยคุณธรรมและ

การดํารงชีวิตเคร่งครัด เมื�อฟังเรื�องการบําเพ็ญเพียรของทา่นนกับญุเซอร์กีแล้ว ท่านก็

เร่าร้อนด้วยไฟของพระเจ้า ท่านละทิ �งตําแหน่งที�สโมเลียนสก์ทันที ทิ �งเกียรติยศ

ชื�อเสียงรวมทั �งบ้านเกิดเมืองนอน มิตรสหายและคนใกล้ชิด ท่านเดินทางพร้อมไม้เท้า

ธรรมดามายังถิ�นทุรกันดารในราโดเนช ด้วยความอ่อนน้อมเจียมตนยิ�งท่านขอให้

นกับญุเซอร์กีรับทา่นเป็นสมาชิกลกูวดั ทา่นเซอร์กีก็รับทา่นอาร์คิมานดริทไว้ด้วยความ

รักความยินดี ท่านสิโมนใช้เวลาหลายปีอยู่ภายใต้พระอธิการผู้ ศักดิ�สิทธิ� ด้วยเงิน

บริจาคของท่านสิโมนทําให้สร้างโบสถ์แห่งพระตรีเอกภาพใหม่ที�กว้างขวางขึ �น แต่ยงั

ทําจากไม้เหมือนโบสถ์หลงัแรก โบสถ์นี �ประดบัด้วยคณุความดีนกัพรตแห่งถิ�นกนัดาร

นี � ทา่นสโิมนมีชีวิตอยูจ่นอายมุากก่อนจากไปหาพระเจ้า นกับญุพระอธิการก็ให้เกียรติ

อยา่งสงูนําสง่ศพทา่นไปฝัง 

สาํนกัสงฆ์ทา่นเซอร์กีจึงคอ่ยๆ ขยายตวัขึ �น ปรับรูปโฉมใหมใ่ห้ดดูีกวา่เดิมมาก 

ที�ซึ�งแต่ก่อนเป็นทางคนไม่สญัจร ที�ซึ�งแต่ก่อนมีหมีป่าน่ากลวัเดินผ่านและไม่เคยมี

รอยเท้ามนุษย์เหยียบยํ�า ที�ตรงนั �นเป็นสํานักสงฆ์เจริญ เรือนพักที�แต่ก่อนสร้าง

ระเกะระกะไปตามแนวป่าดบิ ปัจจบุนัก็คอ่ยๆ ปรับเปลี�ยนให้ตั �งเป็นสี�เหลี�ยมรอบโบสถ์ 

ดงันั �นเองก็จะตั �งอยูต่รงกลางวดัพอดีในความงามแบบเจียมเนื �อเจียมตวัและมองเห็น

ได้รอบทิศจากเรือนพกั ทั �งในโบสถ์และในเรือนพกัที�ดูทรุดโทรมจากภายนอกนี �ไม่มี

ทางจะไมไ่ด้ยินเสยีงสรรเสริญพระเจ้า ในความเงียบสงบยิ�ง เหลา่พระผู้บําเพ็ญเพียรที�

เปลี�ยววิเวกก็ไม่มีวนัหยดุปฏิบตัิตนภายใต้การดแูลชี �นําด้วยประสบการณ์ท่านเซอร์กี

เพื�อชําระจิตใจให้ปราศจากกิเลส พยายามลืมว่านอกถิ�นกันดารยงัมีโลกอีกโลกซึ�ง

อึกทึกวุ่นวายราวทะเลที�ไม่เคยสงบ พดัพาคนให้ลอยไปตามกระแสคลื�นที�โหมไปตาม

ความวุน่วายไร้สาระของชีวิต... 
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พระทา่นหนึ�งผู้ เขียนประวตัิทา่นเซอร์กีกลา่ววา่ “ยงัมีเรื�องเลา่ในหนงัสอืโบราณ

บอกว่า ครั �งหนึ�งเหล่าบิดาผู้ศกัดิ�สิทธิ�มารวมตวักันสนทนาเกี�ยวกับกาลหน้า หลาย

ท่านพูดในจิตวิญญาณปกาศกว่า ในกาลสดุท้ายผู้คนจะอ่อนแอและจะไม่มีนกัพรต

ยิ�งใหญ่เช่นนี �อีกท่ามกลางพวกเขา ซึ�งเป็นบิดาพวกแรกที�พํานักในถิ�นกันดาร แต่

นั�นเองที�พระเจ้าประทานความเข้มแข็งแก่ท่านนกับุญเซอร์กีเป็นอย่างสดุท้าย และ

สาํแดงวา่ทา่นเป็นเสมือนบิดาในอดตีกาลทา่นหนึ�ง ทา่นอาศยัในมมุลกึของป่า ไมเ่กรง

กลวัภตูิผีปีศาจ ด้วยเหตนุี �พระเจ้าจึงสง่ทตูสวรรค์มาอารักขาท่านรอบสํานกัสงฆ์ คน

มากมายเดินทางมาหาท่านเพื�อวิญญาณตนจะรับความรอดจากบาปภายใต้ที�กําบงั

อนัสงบสขุ ทา่นไมเ่คยปฏิเสธใคร ไมว่า่คนแกค่นหนุม่สาว คนรวยคนจน ทา่นรับทกุคน

ด้วยความยินดีและความรักตามคําพระวรสารที�ว่า ‘คนที�มาหาเรา เราจะไม่ไลเ่ขาไป’ 

(ยอห์น �:��) เพียงแตท่า่นไมเ่ร่งรีบปลงผมบวชให้ทกุคน หลายครั �งทา่นให้คนที�มาพึ�ง

ทา่นแตง่กายในชดุคลมุยาวสดีําทําจากฝา้ยดิบ และสั�งให้เชื�อฟังกนัพร้อมกบัพี�น้องคน

อื�นๆ จนกว่าคนใหม่จะเรียนรู้ระเบียบวดัทั �งหมดก่อน หลงัจากนั �นท่านจึงอนญุาตให้

เขาใสอ่าภรณ์นกับวช” หรือถ้าพดูอย่างคนยคุนี �ในแนวอปุมาอปุมยัแล้ว “ต้องทดสอบ

ละเอียดแล้วจึงจะปลงผมและให้ใสอ่าภรณ์และหมวกสงฆ์” แต่เมื�อเห็นว่านกับวชคน

ใดสั�งสมประสบการณ์การบําเพ็ญเพียรทางจิตวิญญาณแล้ว ก็จะเห็นควรให้รับแตง่ตั �ง

เป็นพระสมณศกัดิ�ตอ่ไป 

หนึ�งในขั �นตอนการดําเนินงานที�ตั �งโดยนักบุญเซอร์กีที�ใช้ในสํานักสงฆ์คือ 

หลงัจากพิธีสวดช่วงคํ�าใหญ่ ห้ามพี�น้องเดินไปมาหาสู่กันระหว่างเรือนพกัและหยุด

สนทนากนั เว้นแตม่ีเหตจํุาเป็นจริงๆ เช่นมีธุระกบัพระอธิการ แตล่ะคนต้องอยูใ่นเรือน

พกัตนและสวดภาวนาพร้อมทํางานฝีมือ ท่านนกับญุเองก็เคร่งครัดในการปฏิบตัิตาม

กฎนี � หลายครั �งตอนกลางดึก โดยเฉพาะในคืนฤดใูบไม้ร่วงและฤดหูนาวอนัยาวนาน 

เมื�อพระอธิการผู้ ใสใ่จทกุคนสวดภาวนาเสร็จแล้วในเรือนพกัท่าน ท่านก็จะเดินสาํรวจ

เงียบๆ รอบเรือนพกัลกูวดัและมองทางช่องหน้าตา่งเลก็ๆ เพื�อสงัเกตวา่ใครทําอะไร ถ้า

คนนั �นกําลงัตั �งใจสวดภาวนาหรือเย็บปักแข็งขนั หรือเขียนอ่านหนงัสอืพระคมัภีร์ หรือ
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ใคร่ครวญลกึซึ �งถึงบาปตน พระอธิการศกัดิ�สทิธิ�จะดีใจ ขอบคณุพระเจ้าและภาวนาให้

พระองค์ประทานความเข้มแข็งแก่ผู้ทํางานหนกัในการบรรลคุวามรอด แต่ถ้าท่านได้

ยินเสียงพูดคุยกันซึ�งเป็นสิ�งที�ห้ามไว้ ท่านจะเคาะประตูหรือหน้าต่างแล้วเดินจากไป 

ในตอนเช้า ท่านจะเรียกคนที�ไม่ยอมทํางานมาคุยกับท่าน เตือนสั �นๆ อีกครั �งถึง

ภาระหน้าที�การเป็นสงฆ์ และจะไมต่ําหนิตรงๆ แตเ่หมือนพดูถึงคนอื�น เพื�อโน้มน้าวให้

คนนั �นยอมสารภาพรับผิดอย่างถ่อมตน นกับวชที�ถ่อมตวัและเชื�อฟังท่านก็จะสํานึก

ทนัทีและรีบขอโทษ ซึ�งจะได้รับการยกโทษทนัทีเช่นกัน แต่หลายครั �งมีนกับวชที�บ่าย

เบี�ยงไม่รับผิด เมื�อนั �นท่านจะตําหนิโดยตรงด้วยความรักความถ่อมตน อย่างกษัตริย์

ดาวิดกลา่วว่า “ขอให้คนชอบธรรมตีข้าพระองค์เถิด นั�นเป็นความกรุณา ขอให้เขาวา่

กลา่วข้าพระองค์” (สดดุี ���:�) แต่ถ้านกับวชคนนั �นยงัดื �อดึง ท่านจะทําทณัฑ์บนไว้ 

นั�นเองคือวิธีการของบิดาที�รักลกู ซึ�งคอยหยิบยื�นมือแห่งการช่วยเหลือให้ลกูอ่อนแอ

ของตน ท่านผสมความออ่นน้อมเจียมตนกบัความเคร่งครัดเข้าด้วยกนั ไม่ละเว้นสิ�งที�

ไมส่มควร และไมเ่ปิดโอกาสให้ต้องเป็นทกุข์  

ไม่อาจอ่านชีวประวตัิท่านบิดาจารย์โดยไม่ประทบัใจได้ เวลาที�ท่านเซอร์กีสั�ง

สอนนกับวชตน ซึ�งเต็มไปด้วยความรัก ความอดทน และความเข้าใจหวัจิตหวัใจคน

มากขนาดไหน ท่านคอยติดตามดแูลผู้ ไว้ใจการชี �แนะของท่านใกล้ชิด พอจะพดูได้วา่

ท่านแทบไม่คลาดสายตาจากนกับวชใหม่แต่ละคน คอยชี �นําให้เขาก้าวข้ามจากขั �น

หนึ�งไปสู่ขั �นที�สูงกว่าในการเป็นสงฆ์ คอยสอนทีละเล็กละน้อยถึงการทุ่มเททํางาน

ปฏิบตัิตน การรักษาวินยัการทํางาน ความคิด อารมณ์และการบําเพ็ญตนเคร่งครัด 

ทา่นอาจารย์ผู้ เปี�ยมปัญญาอดทนทํางานพฒันาพี�น้องแตล่ะคน พฒันาความสามารถ

เฉพาะของแต่ละคน ช่วยส่งเสริมให้บรรลเุป้าหมายเหล่าพี�น้องทั �งหมด เมื�อมองถึง

ผลลพัธ์ที�ลกูศิษย์แต่ละคนของท่านเซอร์กีได้รับภายหลงั ก็ชัดเจนว่าภายใต้การชี �นํา

แนะแนวทางของท่าน ไม่มีลกูศิษย์ใดหลงไปจากทางธรรม ตรงข้าม แต่ละคนค่อยๆ 

ชําระหวัใจจากกิเลส ขณะเดียวกนัก็รับใช้พระเจ้าด้วยตวัตนทั �งหมดที�เป็นทั �งดวงจิตที�

พระเจ้าประทานให้แก่เขา การสงัเกตการณ์และความรักตอ่ผู้คน ประสบการณ์สว่นตวั
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ทางจิตวิญญาณ และยิ�งกว่าสิ�งใดคือพระกรุณาคุณพระเจ้า ซึ�งสถิตในหวัใจบริสทุธิ�

ของท่านและเติมเต็มใจท่านด้วยความชื�นชมยินดีในพระจิตเจ้า ทําให้ท่านมีปัญญา

ความสามารถจะชี �แนะคนอยา่งสงบเสงี�ยม และดงึอารมณ์ดีที�สดุจากคนๆ นั �นออกมา

เหมือนเป็นเครื�องมือที�ดี และให้ความเมตตาแก่หวัใจเขาด้วยคําพดูจรรโลงใจ นกับญุ

โยเซฟแห่งวาลาคาลามกลา่วเกี�ยวกับท่านเซอร์กีภายหลงัมรณกรรมท่านเซอร์กีกว่า 

��� ปีให้หลงั “ได้ยินมาเกี�ยวกบัท่านเซอร์กีผู้ประเสริฐและนกับญุท่านอื�นๆ จากการ

บอกเล่าของพยานที�ไม่โป้ปด เรามีชีวิตอยู่ในสมัยท่านเหล่านั �น เห็นแต่ความ

ขะมกัเขม้นละเอียดอ่อนในการดแูลเหล่าลกูศิษย์ แม้ต้องเผชิญการชิงชงัและการไม่

เชื�อฟังไม่น้อย ได้เห็นความเมตตา บางครั �งการสอนสั�งและลงโทษ (เคร่งครัด) ตาม

สมควร การตําหนิติเตียนและกระตุ้นให้คนบาปมุง่ทําความดี สว่นคนไมเ่ชื�อฟัง ท่านก็

ไม่ปลอ่ยให้ทําตามอําเภอใจ แต่คอยป้องกนัทกุวิถีทาง ขนาดขบัจากพระศาสนจกัรก็

มี” นั�นเองเป็นวิธีปฏิบตัิของราโดเนชในช่วงแรกที�ท่านเซอร์กีเป็นพระอธิการ จํานวน

เหลา่พี�น้องในวดัคอ่ยๆ เติบโตขึ �น “ความดี” ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐกลา่ว “เกิดขึ �นใน

หมู่คนที�เคร่งครัดการทําดี เหมือนดวงประทีปที�จดุซึ�งสง่ตอ่ไฟให้ดวงอื�นๆ และเหมือน

กวางน้อยที�ต้องเดินตามหาตานํ �า เช่นกนั คนกระหายความรอดก็ปรารถนาจะพบพระ

พรแหง่ความกรุณาพระเจ้าในดวงจิตทา่นเซอร์กี” 

 



 

บทที� ��  

ความขดัสนในถิ�นกนัดาร  

กฎระเบียบเคร่งครัดในถิ�นกนัดารของทา่นเซอร์กี พิธีถวายบชูาด้วยคบไฟ  

หนงัสอืบนต้นเบิร์ช พระอธิการชา่งไม้ ก้อนขนมปังบดูลํ �าคา่ อาบเหงื�อบนใบหน้า  

เสยีงบน่ของพี�น้อง คาํประกาศของบิดา การวางใจพระเจ้าไมท่ําให้ผิดหวงั ผู้ใจบญุลบั 

ตานํ �าอศัจรรย์ ทองและสิ�งคล้ายทอง ความคดินา่ยกยอ่งของนกับญุฟิลาเรียต 

(1354 – 1372) 

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูล้ะทิ�งสิ�งที�ตนมี เพื�อรักความยากจน

ของพระคริสต์ 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 
จงชื�นชมยินดีเถิด ผูส้อนสั�งคนเกียจคร้านให้บําเพ็ญเพียร

ดว้ยความเสมือนพระคริสต์... 

อคาฟีสต์ � อิค. �� 

 
จงชื�นชมยินดีเถิด ผูเ้ติมเต็มนํ�าแห่งอศัจรรย์ดว้ยการวิงวอน

ขอความปกปอ้งสํานกัสงฆ์ของเจ้า  จงชื�นชมยินดีเถิด ผู้

มอบความยินดีดว้ยอาหารที�มองไม่เห็นแก่พี�นอ้งผูหิ้วโหย... 

อคาฟีสต์ � อิค. �� 
 
 

ท่านอคัรสาวกเปาโลเคยกล่าวว่า วนัและคืนนั �นท่านทํางานด้วยมือเพื�อจะไม่กินแรง

ใครและไม่เป็นภาระคนอื�น แม้ท่านเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอด ท่านมี

สิทธิอยู่โดยไม่ทํางาน (� โครินธ์ �:�-�) กฎระเบียบที�ยึดถือเคร่งครัดแบบนี �เองที�เป็น
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ของเหล่านกัพรตผู้ศกัดิ�สิทธิ�ของพระคริสต์ ท่านเซอร์กีก็นําข้อนี �มาใช้ในสํานกัสงฆ์ 

ท่านเคร่งครัดห้ามพี�น้องคนใดออกจากสํานกัสงฆ์เพื�อเรี�ยไรเงินและของบริจาคตาม

ชุมชนหมู่บ้าน พระทุกคนต้องทํางานหาเลี �ยงตวัเองด้วยมือ ถ้าไม่เพียงพอก็ค่อยขอ

และอดทนรอความเมตตาจากพระเจ้า ท่านสอนลกูศิษย์ข้อนี �ทั �งด้วยคําพูดและการ

กระทําของท่าน แน่นอน นั�นเป็นกฎที�ไม่ง่ายเลยแม้แต่สํานกัสงฆ์ปกติที�ตั �งอยู่ไม่ไกล

จากชมุชนและมกัมีผู้แสวงบญุมาเยือน แตส่าํนกัสงฆ์นกับญุเซอร์กีในเวลานั �นเรียกได้

เต็มปากว่าเป็นถิ�นกนัดารแท้จริง “ในระยะทางห่างไกล” ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐเลา่ 

“สาํนกัสงฆ์รายล้อมด้วยป่าดิบที�คนเดินผา่นไมไ่ด้ แวดล้อมด้วยสตัว์ป่า ตั �งแตก่ระตา่ย

ขี �ขลาด หมาป่ากระหายเลือดและหมีดรุ้าย แม้เวลาผ่านไปห้าสิบกว่าปีหลงัจากที�เรา

พูดถึง ในสมยัท่านนิคอน เมื�อบริเวณวดัมีพื �นที�อาศยัของประชาชนไม่น้อยแล้ว ตาม

ริมนํ �าลําเนาไพรในเขตรอบอารามสงฆ์ชั �นสงูยงัคงจบัตวับีเวอร์” ถ้าเช่นนั �นสมยัก่อน

เป็นอย่างไร ถ้าสมยัก่อนไม่มีกระทั�งเขตชุมชนใกล้ๆ และการเดินทางมาสํานกัสงฆ์ก็

แทบจะลําบากในการลดัเลาะทางแคบ ต้องผ่านทางเดินป่าที�ขาดตอนเป็นระยะๆ ใน

ป่าลกึตรงนั �นใครเลา่จะมาเยี�ยมเยียนและบริจาคปัจจยัแก่นกัพรต อีกมมุหนึ�ง สํานกั

สงฆ์ตอนนั �นไม่มีหอพกัรวมหลกัเป็นที�ชุมนุม เวลาประชุมกนัต้องทําที�โถงโบสถ์หลงั

สวดมนต์เสร็จ ส่วนเวลาอื�นทั �งกลางวนักลางคืนทุกคนต้องทํางานตวัเองในเรือนพกั

สว่นตวั ไมม่ีการกินอาหารรวม จึงไมม่ีการประชมุรวมกนั ไมน่า่แปลกใจวา่ทําไมสาํนกั

สงฆ์ในที�กันดารของท่านเซอร์กีที�รํ�ารวยคุณธรรมถึงมกัขาดแคลนสิ�งจําเป็นต่อชีวิต 

ขาดแคลนอะไรบ้าง–ขาดแคลนทกุอยา่ง นกัเขียนชีวประวตัิทา่นเซอร์กีผู้ประเสริฐท่าน

หนึ�งกลา่ววา่ “บอ่ยครั �งที�ไมม่ีใครในสาํนกัสงฆ์มีขนมปังเหลอืสกัก้อน ไมม่ีแปง้เหลอืสกั

หยิบมือ ไม่มีแม้แต่เกลือ ไม่ต้องพดูถึงนํ �ามนัและเครื�องปรุงอื�นๆ ผู้บําเพ็ญเพียรที�นั�น

ต้องอดทนมากในวิถีการดํารงชีพที�โหดร้ายในถิ�นกันดารแบบนั �น แต่ท่านเซอร์กีเชื�อ

พระเจ้าด้วยความเชื�อแข็งแกร่ง ผา่นการทดสอบจากความลําบากมากมายนบัไมถ้่วน 

และพระเจ้าตอบคําวิงวอนท่านตามความเชื�อ เพราะท่านวางใจพระองค์ และความ

วางใจเต็มที�ในพระเจ้าไมเ่คยทําให้ทา่นผิดหวงั”  
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แตบ่างครั �งก็มีไวน์ไมพ่อประกอบพิธีกรรม แปง้สาลไีมพ่ออบโปรสโฟรา รวมทั �ง

กํายานไม่พอแกว่งต่อหน้าแท่นบูชา เมื�อนั �นจึงต้องทนขาดแคลนในการประกอบ

พิธีกรรมตามสมควร ไม่มีขี �ผึ �งทําแท่งเทียน ไม่มีนํ �ามนัทําตะเกียง พวกเขาก็ทําแท่ง

กํายานจากเปลอืกไม้เบิร์ชหรือเปลอืกต้นสนแทน ซึ�งปะทแุละเกิดควนัในเวลาต้องอา่น

หรือขบัขาน และในการจุดไฟอย่างนั �นในพิธีสวดเช้าหรือพิธีสวดข้ามคืน พวกเขาแทบ

อ่านบทแคนอนหรือหนงัสือสดดุีในความมืดอย่างยากลําบาก จําต้องพดูอีกหรือไมว่า่

การถวายบชูาพระเจ้าแบบอตัคดันั �นไม่ได้พอพระทยัพระเจ้าน้อยไปกว่าเวลาที�ทําใน

โบสถ์ยิ�งใหญ่ภายใต้แสงเทียนแสงตะเกียงนบัไมถ้่วน แต่หวัใจคนที�นี�ร้อนแรงยาวนาน

และสว่างกว่าประทีปที�ไหนๆ เปลวไฟคําภาวนานี �สั�นสะเทือนด้วยแรงกระหายที�ลอย

มาจากสว่นลกึหวัใจขึ �นสูบ่ลัลงัก์พระเจ้า 
 

ตามคํายืนยนัของโยเซฟแห่งวาลาคา

ลาม สํานกัสงฆ์เซอร์กีอตัคดัขดัสนถึง

ขนาดเวลาเขียนหนงัสือ บางครั �งไมไ่ด้

เขียนบนแผ่นกระดาษม้วน แต่เขียน

บนเปลือกไม้เพราะไม่มีเครื�องมืออื�น 

ส่วนแท่นบูชาพระเจ้าก็ไม่ได้ประดับ

ด้วยทองคํา จนปัจจุบันเหล่าผู้ มีจิต

ศรัทธาต่างอศัจรรย์ใจเมื�อมองของใช้

ในสํานักสงฆ์ที�เก็บรักษามานานใน

ความขาดแคลนนี � เช่นภาชนะไม้ที�ท่านเซอร์กีใช้ประกอบพิธีกรรมหรืออาภรณ์เรียบ

ง่ายของทา่น 

ทา่นอธิการไมใ่สใ่จเรื�องอาหารการกินนกั เมื�อขาดอาหารบอ่ยครั �ง ทา่นจึงต้อง

อดทนกวา่คนอื�น ด้วยเคยชินการถืออดมาแตใ่นท้องมารดา จึงอดทนความขาดแคลน

ต่างๆ นานาด้วยหวัใจซาบซึ �งในพระเจ้า เป็นตวัอย่างที�ดีแก่ลกูศิษย์ ครั �งหนึ�งทา่นไมม่ี
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ขนมปังสกัก้อนหรือเกลือ ทั �งวดัเหมือนไม่มีอาหารเหลือเลย พระอธิการผู้ เจียมตนยิ�ง

ไมกิ่นอาหารเป็นเวลาสามวนั ยามรุ่งสางของวนัที�สี� ทา่นตดัสนิใจเอาขวานไปหาพี�น้อง

ทา่นหนึ�งชื�อดานิอิล 

“ท่านผู้อาวโุส เราได้ยินว่า” ท่านเซอร์กีกลา่วกบัสหาย “ท่านอยากต่อเติมมมุ

เรือนพกัทา่นใช่ไหม โปรดให้เราสร้างตอ่เติมเถิด เพื�อมือข้าจะได้ไมว่า่งการทํางาน” 

“ใช่แล้ว” ดานิอิลตอบ “ข้าอยากสร้างต่อเติม ข้ามีของทุกอย่างเตรียมพร้อม

แล้วสําหรับการก่อสร้าง แค่รอหาช่างไม้มาทําเท่านั �น แต่ข้าจะมอบหมายให้ท่าน

ทํางานนี �อยา่งไร ทา่นคงเรียกคา่ตอบแทนแพงเป็นแน”่ 

“งานนี �ไม่แพงสําหรับท่านแน”่ ท่านเซอร์กีกลา่ว “ข้าอยากกินขนมปังบดู และ

ทา่นก็พอมีอยู ่ข้าไมข่อมากไปกวา่นี � หรือทา่นไมรู้่วา่ข้าทํางานฝีมือเก่งไมแ่พ้ช่างไม้มือ

อาชีพ ทา่นผู้อาวโุส ทา่นจะมวัรอหาช่างไม้ราคาแพงทําไมกนั จ้างข้าก็ได้” 

ดงันั �น ดานิอิลจึงเอากระชอนใส่ก้อนขนมปังบูดที�ไม่อยากกินแล้วมาให้ท่าน

เซอร์กีและกลา่วว่า “นี�แน่ะ ถ้าท่านอยากกินก็เอาหมดเลยเถิด แต่ข้าไม่มีอย่างอื�นให้

อีกแล้ว” “ดี” พระอธิการผู้ตรากตรํากลา่ว “นี�ก็เหลอืเกินพอแก่ข้าแล้ว โปรดเก็บขนมปัง

ไว้จนกวา่จะสามทุม่เถิด ข้ายงัไมรั่บคา่จ้างจนกวา่งานจะเสร็จ” 

เมื�อกลา่วแล้ว ท่านก็คาดเข็มขดัแน่นออกไปเตรียมงาน ตั �งแต่เช้าตรู่จนดกึดื�น 

ไม่ว่าจะหิวเพียงใด ท่านก็ยงัเลื�อยไม้ ขดัไม้ ตดัซุง และด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้า 

ทา่นก็ก่อสร้างเสร็จ พระอาทิตย์ตกไปซอ่นหลงัชายป่าดิบนานแล้ว เมื�อทา่นดานิอิลเอา

ก้อนขนมปังบดูมาให้ท่านเซอร์กีกินตามที�ตกลงกนัเป็นคา่จ้างสําหรับการทํางานหนึ�ง

วนั เมื�อทา่นรับมาวางไว้ตรงหน้าก็สวดภาวนา เสกขนมปัง และเริ�มกินพร้อมกบันํ �าโดย

ไมใ่สเ่กลอืด้วยซํ �า แล้วนั�นก็เป็นอาหารทั �งมื �อกลางวนัและมื �อคํ�า 

พี�น้องบางคนสงัเกตเรื�องที�เกิดขึ �น ว่าเมื�อทา่นเซอร์กีกินขนมปังบดูด้วยหยาด

เหงื�อแรงกายที�ทํางานยากลําบาก ก็มีฝุ่ นออกจากปากท่านจากราเน่าบนขนมปัง 

แน่นอน นั�นทําให้หลายคนแปลกใจในความอดทนอดกลั �นยิ�งใหญ่ของท่านเซอร์กี ซึ�ง

ยอมกินอาหารเนา่เฟะแบบนี �โดยต้องทํางานแลก ทา่นเคร่งครัดสิ�งที�อคัรสาวกแหง่พระ
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คริสต์กลา่วว่า “ใครไม่อยากทํางาน ก็ไม่ให้เขากิน” (� โครินธ์ �:��) แต่เมื�อดตูวัอยา่ง

นา่ยกยอ่งของทา่นเซอร์กีแล้ว พี�น้องก็ได้กําลงัใจกลบัมาตอ่สู้ความยากลาํบาก  

แต่ที�ไหนมีมนษุย์ที�นั�นก็มีความออ่นแอ มีคนหิวโหยเพียงสองสามวนัแล้วพาล 

หนึ�งในคนไม่อดทนตดัสินใจพูดแทนคนอื�นต่อพระอธิการว่า “เราดูท่าน เชื�อฟังท่าน 

คราวนี �เราต้องมาอดตายเพราะหิวหรือ เพราะท่านสั�งไม่ให้เราออกไปข้างนอกเพื�อ

ขอรับทาน เราจะทนอยูน่ี�อีกวนั แตพ่รุ่งนี �เราทั �งหมดจะไปจากที�นี�และไมก่ลบัมา เราไม่

มีกําลงัพอจะทนความยากลาํบากแบบนี � หรือทนกินขนมปังบดูเช่นนี �” 

พระอธิการเห็นพี�น้องเริ�มตกอยู่ใต้อํานาจจิตครํ�าครวญเหนื�อยอ่อน ควรต้อง

กระตุ้ นพวกใจเสาะ จึงเรียกประชุมพี�น้องทั �งหมด ด้วยความถ่อมตนท่านเริ�มบท

สนทนาดงันี � “ท่านมีเรื�องทกุข์ใจอย่างไรหรือ พี�น้องเรา ทําไมถึงเป็นเดือดเป็นร้อน จง

วางใจพระเจ้าเถิด เพราะพระคมัภีร์บอกว่า ‘จงมองไปที�เหลา่บรรพบรุษในอดีตและดู

เอาเถิด ใครกันเล่าที�เชื�อพระเจ้าและยงัต้องละอาย’ ใครกันที�เชื�อคําพระองค์แล้วถกู

หลอกบ้าง ‘หรือใครที�ยําเกรงพระเจ้าและถกูทอดทิ �ง ใครกนัที�เพรียกหาพระองค์แล้ว

พระองค์ไม่ทรงได้ยิน’ (ปัญญาจารย์ �:��) ‘ไม่ใช่เราหรือ’ พระผู้ เป็นเจ้ากลา่ว ‘ไม่ใช่

เราหรือที�ประทานอาหาร ไม่ใช่เราหรือที�ประทานผลหมากรากไม้บนผืนดินและเติมยุ้ง

ฉางเจ้าให้เต็ม ไม่ใช่เราหรือที�เลี �ยงดทูั �งโลก ประทานกําลงัแก่ทั �งจกัรวาล ให้อาหารแก่

ร่างกายเนื �อหนงั ยื�นมือกรุณาของตวัเองในเวลาที�เหมาะสม ทําให้สรรพสิ�งอิ�มเอมด้วย

พระพรทั �งหมด’ พี�น้อง พระวรสารพระคริสต์กล่าวว่า ‘จงแสวงหาอาณาจกัรพระเจ้า

และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน และพระองค์จะประทานสิ�งทั �งปวงแก่ทา่น... จง

ดูนกในอากาศ มนัไม่ได้หว่านหรือเก็บเกี�ยวหรือสะสมในยุ้งฉาง แต่พระบิดาท่านใน

สวรรค์ทรงเลี �ยงดหูมู่นก ท่านไม่ลํ �าค่ายิ�งกว่านกเหลา่นั �นหรือ... โอ ท่านผู้มีความเชื�อ

น้อย พระองค์จะไมท่รงตกแตง่ทา่นมากกวา่นั �นหรือ’ (มทัธิว �:��, ��, ��) แตเ่ราตอ่สู้

อย่างสญูเปลา่หรือไมท่ํางานทําการหรือเปลา่ เราหวงัรับชีวิตนิรันดร์จากการต่อสู้ของ

เรา ความทกุข์อาจมากแตไ่ด้สวรรค์หอมหวาน อาจลาํบากแสนเข็ญแตไ่ด้รางวลัตลอด

กาลสาํหรับความลาํบาก เราจงอยา่เกียจคร้าน พี�น้อง อดทนอีกนิดเพื�อรับรางวลัมงกฎุ
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อนัไม่เสื�อมสลายจากพระคริสต์เจ้า ผู้ตรัสว่า ‘ในความลําบากของท่าน จงรักษาใจ

ท่านให้ดี’ (ลกูา ��:��) เพราะ ‘ผู้อดทนถึงที�สดุจะได้รับความรอด’ (มทัธิว ��:��)” 

ท่านกล่าวต่ออีกว่า “ท่านเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะขาดอาหาร แต่นั�นเป็นสิ�งที�เกิดขึ �น

เพียงชั�วคราวเพื�อทดสอบความเชื�อ จริงแล้วนั �น ถ้าท่านทนรับความลําบากขาดแคลน

นี �ได้อยา่งที�นกับวชควรเป็น พร้อมความเชื�อและความซาบซึ �งในพระเจ้า ความลาํบาก

นี �จะกลบัมาเป็นพระพรเป็นประโยชน์แก่ตวัทา่นเอง พระกรุณาคณุพระเจ้าไมไ่ด้ให้แก่

ใครโดยปราศจากความลาํบากและการทดสอบ” 

“‘หากไม่มีไฟ’ ท่านนักบุญยอห์นแห่งบันไดกล่าว ‘ทองคําก็ไม่มีวันสะอาด

บริสทุธิ�’ และนั�นเอง ให้พระเจ้าทรงช่วยท่านเถิด ให้ความทุกข์ผ่านไปและอดทนรอ

ความยินดี เพราะนั�นเป็นสิ�งปกติที�เกิดขึ �น ว่าความยินดีจะตามมาจากความทุกข์

ยากลําบาก อย่างที�กล่าวกนัว่า ‘คํ�าคืนมีเสียงรํ�าไห้ แต่ยามรุ่งจะมาพร้อมเสียงยินดี’ 

(สดดุี ��:�) ท่านเองก็เหมือนกนั วนันี �จงอดทนกินขนมปังเน่าเปื�อยและอดมื �อกินมื �อ 

แต่พรุ่งนี �พระเจ้าจะประทานความช่วยเหลือ ท่านจะสําราญใจในความสมบูรณ์และ

อิ�มเอม ทั �งการกินดื�มและสิ�งต่างๆ ที�ต้องใช้ ข้าคนบาปเชื�อว่าพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ �ง

สถานที�แหง่นี �และผู้อาศยัอยูท่ี�นี�แนน่อน” 

นั�นเป็นวิธีปลอบประโลมพี�น้องของพระอธิการ พระเจ้าทรงตอบคําภาวนาทา่น

ด้วยความเชื�อที�น่าอัศจรรย์แท้จริง ขณะที�ท่านสนทนากับพี�น้อง ก็ได้ยินเสียงเคาะ

ประตดูงัที�หน้าวดั ยามเฝา้ประตเูหลอืบมองผา่นหน้าตา่งก็เห็นวา่มีคนหอบเอาขนมปัง

มาให้มากมาย ด้วยยามเองก็หิวจดั เขาวิ�งไปหาพระอธิการด้วยความยินดียิ�งโดยยงัไม่

ทนัเปิดประตดู้วยซํ �า 

“คณุพอ่ขอรับ” เขากลา่ว “มีคนเอาขนมปังมาให้ โปรดกรุณาให้เปิดรับเถิด นั�น 

เป็นไปตามคําภาวนาอนัศกัดิ�สทิธิ�ของทา่น เขาอยูท่ี�ประตแูล้ว” 

“เปิดให้พวกเขาเข้ามา” พระอธิการกลา่ว 

ประตสูํานกัสงฆ์เปิดออก มีเกวียนแลน่เข้ามาหลายเลม่ แต่ละเลม่เต็มไปด้วย

ขนมปังอบร้อน ปลา และเสบียงอื�นๆ เพื�อเป็นอาหารสงฆ์ ทุกคนที�นั�นสรรเสริญพระ
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เมตตาพระเจ้า สว่นทา่นเซอร์กีกลา่วอยา่งสาํราญวา่ “นั�นปะไร คราวนี �ทา่นผู้หิวโหยจง

เลี �ยงผู้ ใจบุญเถิด จงเรียกพวกเขามาแบ่งปันอาหารร่วมกับเรา จงเลี �ยงและปลอบ

ประโลมเขาอยา่งที�ควรทําเถิด” แล้วทา่นก็สั�งตีประกาศให้ทกุคนออกจากเรือนพกัมาที�

โบสถ์ ที�นั�นท่านอ่านบทสวดขอบคณุพระเจ้าผู้ทรงเมตตาเลี �ยงดเูหลา่ผู้ รับใช้พระองค์ 

จากนั �นจึงให้พี�น้องนั�งรับประทานอาหาร เมื�อทกุคนนั�งลงแล้วทา่นจึงเริ�มแบง่ขนมปังที�

นํามาบริจาค ขนมปังยงัร้อนนิ�มเหมือนเพิ�งออกจากเตา รสชาติแสนชื�นใจไม่ธรรมดา 

เหมือนอบด้วยเนย นํ �าผึ �ง และพืชสกัอยา่งที�หอมหวน เช่นที�ผู้แตง่หนงัสอืสดดุีกลา่วว่า

มานา ขนมปังจากสวรรค์ จึงมีรสชาติหวานพิเศษสําหรับชาวอิสราเอล ท่านเซอร์กีอด

ทนพิเศษสดุเพื�อแลกก้อนขนมปังบดู พระเจ้าประทานอาหารวิเศษนี �มาตามคําดาวิด

ที�วา่ “ความอดทนของผู้ยําเกรงพระเจ้าจะไมม่ีวนัสญูหาย” (สดดุี �:��)  

ระหว่างรับประทานอาหาร พระอธิการกลา่วว่า “แล้วพี�น้องเราที�บ่นเรื�องขนม

ปังบดูอยู่ไหนเลา่ ให้เขาเข้ามาที�นี�และดเูถิดว่าพระเจ้าประทานอาหารอะไรมาให้เรา 

ให้เขาจําสิ�งที�กษัตริย์และปกาศกดาวิดซึ�งรับประทานฝุ่ นเหมือนเป็นขนมปังและดื�ม

นํ �าตาเหมือนเป็นเครื�องดื�ม” (สดดุี ���:��) 

หลงัจากนั �นท่านนกับญุก็ถามว่า “แล้วผู้ ใจบญุของเราไปไหนกนั” แต่ไม่มีใคร

ตอบคําถามทา่นได้ ทกุคนเอาแตม่องกนัด้วยความงงงวย 

“เราบอกท่านไม่ใช่หรือ” พระอธิการกล่าว “ให้เชิญเขามารับประทานอาหาร 

แล้วทําไมเขาถึงไมม่า” 

“ตามที�ท่านสั�ง เราก็ไปเชิญมาแล้วขอรับคณุพอ่” นกับวชกลา่ว “เรายงัถามวา่

สิ�งของเหล่านี �ใครส่งมาจากที�ไหน พวกเขาเพียงตอบว่ามีคนใจบุญรํ�ารวยผู้ รักพระ

คริสต์คนหนึ�งสง่ของเหลา่นี �มาจากแดนไกล เพื�อฝากเสบียงต่างๆ นี �แก่ท่านเซอร์กี แต่

เขาไม่ตอบรับจะกินอาหารด้วยกนักับเรา เนื�องจากมีภารกิจอีกอย่างที�ต้องทํา จึงรีบ

ร้อนออกเดินทางตอ่” 

พอจะนึกภาพความประหลาดใจของพวกเขาหรือไม่เมื�อรู้วา่ขนมปังสง่มาจาก

แดนไกล แตก่ลบัยงัไมห่ายร้อน เหมือนเพิ�งยกออกมาจากเตาอบเลยทีเดียว 



 ความขดัสนในถิ�นกนัดาร 103 

พระอธิการจึงใช้โอกาสนี �สอนสั�งพี�น้องตน “ทา่นเห็นเองแล้วหรือไม”่ ทา่นกลา่ว 

“ว่าพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ �งสถานที�นี � และผู้ รับใช้พระองค์ซึ�งรับใช้ที�นี�ด้วยความเชื�อทั �ง

วนัคืน อดทนความอตัคดัขดัสนด้วยใจขอบคณุพระองค์ จงจําคําอคัรสาวกพระคริสต์

ที�ว่า ‘...เมื�อเรามีอาหารและเครื�องนุ่งห่ม ก็ให้เราพอใจตรงนั �นเถิด’ (� ทิโมธี �:�) เรา

มวักงัวลสิ�งของนอกกายทําไม ให้วางใจพระองค์ดีกวา่ ผู้ทรงสง่ของที�เราต้องการและ

เป็นประโยชน์แก่ทั �งกายใจเราเสมอ ผู้ทรงเลี �ยงดชูาวอิสราเอลผู้ เหิมเกริมและอกตญั�ู

เป็นเวลา �� ปีในทะเลทราย สง่มานาจากสวรรค์มาเลี �ยงพวกเขาให้อิ�มหนําไม่ขาด มี

หรือที�พระเจ้าผู้นั �นจะไม่ทรงเลี �ยงดูเราซึ�งทํางานรับใช้พระองค์ หรือฤทธานุภาพและ

ความดีของพระองค์เหือดหายเสียแล้วตอนนี � พระองค์จึงทรงเลิกคิดถึงสรรพสิ�งที�

พระองค์สร้างไว้บนโลก ไมใ่ช่อยา่งนั �น พี�น้อง ในกาลก่อนเป็นอยา่งไร ปัจจบุนัพระองค์

ก็ยงัทรงเป็นหนึ�งเดียวและเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณาเช่นเดมิ พร้อมประทานทกุสิ�ง

ที�จําเป็นสาํหรับชีวิตเราเสมอ”  

นี�เป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับคนใจไมห่นกัแน่น นบัจากนั �นมาก็ไม่เคยได้ยิน

เรื�องการลกุฮือจากการขาดแคลนสิ�งใดแบบนี �อีกเลย นอกจากนี � ตามที�ท่านเอพิฟานีผู้

ประเสริฐเลา่ไว้ ก็ยิ�งเพิ�มความเชื�อในพระวินิจฉยัพระเจ้ามากขึ �น เมื�อวนัที�สองและวนัที�

สามมีขนมปังจํานวนมากสง่มาให้อีกจากผู้ใจบญุไมป่ระสงค์ออกนามสาํหรับพี�น้องทกุ

คนที�วดั นั�นเองที�พระเจ้าทรงทําให้ความวางใจพระองค์ในหมูผู่้ที�พระองค์ทรงเลอืกเป็น

จริงขึ �นมา  

ไมใ่ช่แคค่รั �งสองครั �งเทา่นั �น ทวา่กรณีอื�นๆ เมื�อจําเป็นต้องสอนสั�งพี�น้องหรือคน

ทั�วไปก็ตาม ความเชื�อแข็งแกร่งของท่านเซอร์กีจะปรากฏเด่นชัดพร้อมพลงัดงัที�พระ

คริสต์กลา่วไว้ “อะไรก็ตามที�เจ้าขอในคําภาวนา จงเชื�อ แล้วเจ้าจะได้” (มทัธิว ��:��)  

มีเหตกุารณ์ตวัอย่างเช่นเกิดการลกุฮือในตอนแรก แต่พระเจ้าทรงเปลี�ยนเป็น

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านคําภาวนาท่านเซอร์กี เมื�อท่านเลือกสถานที�เปล่า

เปลี�ยวที�เหมาะแก่การใคร่ครวญเงียบๆ ท่านไม่เลือกว่าที�นั�นมีแหลง่นํ �าอยู่ใกล้หรือไม่ 

ท่านยินดีแบกนํ �าจากระยะทางไกลเพื�อให้ร่างกายทํางานหนกักวา่เดิมด้วยซํ �า นั�นเป็น
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เวลาเจ็ดปีนบัจากการก่อตั �งสาํนกัสงฆ์ แต่ด้วยจํานวนพี�น้องมีมากขึ �น ปัญหาการขาด

นํ �าจึงทวีความรุนแรงขึ �นเรื�อยๆ หลายครั �งพี�น้องบ่นให้ท่านฟังว่าต้องเดินทางไกลเพื�อ

เอานํ �า บางคนหนกักว่า ถึงกบัตําหนิท่านว่า “ท่านสร้างสํานกัสงฆ์ไว้ที�นี�เพื�ออะไรกนั” 

ทา่นตอบวา่ “ข้าอยากอยูท่ี�นี�เงียบๆ คนเดียว แตพ่ระเจ้าต้องการสร้างที�นี�ให้เป็นอาราม

เพื�อถวายเกียรติแดพ่ระนามพระองค์ จงขยนัขนัแข็งสวดภาวนาและอยา่ท้อแท้ เพราะ

ถ้าพระองค์ยงัประทานนํ �าแก่ชาวอิสราเอลที�ดื �อรั �นจากก้อนหินในทะเลทรายแห้งแล้ง

แล้ว มีหรือที�พระองค์จะทอดทิ �งเจ้าผู้ รับใช้พระองค์ในที�แห่งนี �ทั �งวันคืน” ครั �งหนึ�ง

หลงัจากสอนบทเรียนดงักลา่วแก่พี�น้องในวดั ท่านพานกับวชคนหนึ�งไปยงัโพรงในป่า

ใกล้วดั ที�นั�นท่านพบแหลง่เก็บนํ �าฝนตามธรรมชาติ ท่านจึงคกุเข่าสวดภาวนาว่า “ข้า

แต่พระเจ้า พระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์ของเรา ผู้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก 

และทุกสิ�งทั �งที�มองเห็นและมองไม่เห็น พระผู้ทรงสร้างมนุษย์และไม่ประสงค์ความ

ตายของคนบาป ข้าผู้ เป็นคนบาปและผู้ รับใช้ผู้ ไม่คูค่วรของพระองค์ ขอพระองค์โปรด

สดบัฟังเรายามนี �และโปรดทรงสําแดงพระสิริพระองค์ โปรดประทานนํ �าในที�แห่งนี � ให้

ทุกคนรู้ว่าพระองค์ทรงฟังผู้ยําเกรงและผู้ถวายพระเกียรติแด่พระนามพระองค์ พระ

บิดา พระบตุร และพระจิตผู้ทรงบริสทุธิ� จากนี �และตลอดไปจนชั�วนิรันดร อาเมน” 

ท่านผู้พระเจ้าพอพระทยัเปล่งเสียงภาวนาและทําเครื�องหมายกางเขนตรงที�

เก็บนํ �าฝน พลนัก็มีนํ �าเย็นทะลกัจากใต้ดินเป็นตานํ �าไหลเป็นกระแสนํ �ารวดเร็วไปตาม

หุบเขา... แต่นั �นมาสํานกัสงฆ์แออดัของท่านก็ไม่มีปัญหาขาดแคลนนํ �าอีกเลย ท่าน

เอพิฟานีศิษย์ทา่นเซอร์กีเป็นพยานยืนยนัวา่แหลง่นํ �านี �ทําให้หลายคนหายจากโรค คน

จากที�หา่งไกลยงัดั �นด้นมาเอานํ �าจากที�นี�ไปรักษาคนป่วย จนทําให้ลําธารนี �ได้ฉายาวา่

แมน่ํ �าเซอร์กี เพื�อแสดงความซาบซึ �งตอ่ทา่น แตเ่มื�อผู้สร้างอศัจรรย์ผู้ถ่อมตนทราบเรื�อง

นี �ก็เรียกพี�น้องอาวโุสมาและกลา่ววา่ “พี�น้อง ไม่ใช่ข้าดอกที�เป็นคนให้นํ �านี �แก่ท่าน แต่

เป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตาที�ทรงปลอบประโลมเราผู้ ไม่คูค่วรโดยพระคณุพระองค์ ทําไม

ท่านถึงเรียกแหลง่นํ �าในชื�อข้าเลา่ ทําไมเป็นข้าที�เป็นเพียงคนบาป” ตั �งแต่นั �นมา ด้วย

เชื�อฟังพระอธิการ เหลา่พี�น้องจึงคอ่ยๆ ชินที�จะไมเ่รียกชื�อนี � 
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“โอ ช่างเป็นการถ่อมตนที�กินใจศกัดิ�สิทธิ�ยิ�ง” ผู้ เทศนาท่านหนึ�งให้ข้อคิดว่า 

“เจ้าจะไมม่ีวนัเห็นแม้แตว่า่เจ้ากําลงัทําอศัจรรย์ตา่งๆ เจ้าเห็นวา่ในทกุสิ�ง เจ้ากําลงัทํา

ตามพระกรุณาคณุพระเจ้าพร้อมความอ่อนแอในความเป็นมนุษย์ของเจ้า... ผู้ รับใช้

พระเจ้าจะกลวั ราวผู้คนไม่นบัถือเจ้าอย่างคนศกัดิ�สิทธิ� เจ้าพร้อมวิ�งหนี หลบซ่อนใน

มมุลกึของป่า ไปยงัทุ่งป่าดิบที�ไม่มีใครเดินผ่าน ไปถํ �ามืดและที�รกชฏัเปลา่เปลี�ยวไมม่ี

ใครอยู่ เพื�อผู้คนจะไมย่กยอ่งให้เกียรติเจ้า เพื�อจะไมชี่ �ตวัเจ้าเหมือนเป็นผู้ถกูเลอืกโดย

พระเจ้า... แต่เราคนบาป... เราจะทํางานทกุอยา่งที�เป็นสิ�งดี หรือบางครั �งก็อาจมีบาป

ปะปน แตเ่ราจะป่าวประกาศเองเกี�ยวกบัความบาปนั �น...” ในคราวอื�นด้วยความสภุาพ

ดูดี เพื�อไม่ให้ใครเรียกเราว่าพวกชอบยกยอปอปั �นตวัเอง เราจะเงียบไม่พดูถึงตวัเอง 

เมื�อนั �นแหละเราจะพอใจยิ�งเวลารับการปลอบประโลมเวลาผู้อื�นกลา่วถึงเราแง่ดี เด็ก

น้อยต้องการของเลน่เพื�อสงบนิ�งฉนัใด เราก็ต้องการการยกยอ่งจากคนอื�นฉนันั �น จะไม่

พดูถึงวา่สวรรค์หา่งจากโลกฉนัใด ชีวิตเราก็หา่งไกลจากชีวิตศกัดิ�สทิธิ�ของเหลา่ผู้ รับใช้

พระเจ้าฉันนั �น แต่สิ�งแย่ของเราคือไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่มีแม้แต่เสี �ยวหนึ�ง

ของสมบตัิวิเศษที�ไมอ่าจขโมยจากสวรรค์ได้ มนัเป็นทองของคนเก็บภาษี ซึ�งเป็นสมบตัิ

มั�งคั�งในหมู่ผู้ รับใช้พระเจ้าผู้บริสทุธิ� ถ้าไม่มีสมบตัิดงักลา่วแล้ว ก็ไม่มีพระอาณาจกัร

พระเจ้า ถ้าไม่มีความถ่อมใจแล้ว ความดีที�เราทําก็เป็นแค่สิ�งที�ดูคล้ายทองแต่ไม่ใช่

ทองคํา 

แตเ่พื�อรับแม้เพียงเสี �ยวเลก็น้อยของทองคําลํ �าคา่มหาศาลในสายตาพระผู้ เป็น

เจ้า เราจกัต้องนําความคิดและหวัใจกลบัไปยงักาลสมยันั �น ที�เหลา่นกับญุผู้ รับใช้พระ

เจ้ายงัมีชีวิตอยูอ่ย่างท่านเซอร์กี เพื�อเชื�อมต่อจิตวิญญาณเรากบัท่านนกับญุเหลา่นั �น 

และเรียนรู้ความอ่อนน้อมถ่อมใจเหมือนดั�งพระคริสต์ของพวกเขา ดงัที�กลา่วว่า “อยู่

กบันกับญุ เราก็จะเป็นนกับญุ” (สดดุี ��:��) เราจะเคยชินการคดิและใช้ชีวติตามแบบ

นกับุญเหล่านั �น ในการสนทนาทางความคิดจิตใจกับท่านนกับุญเซอร์กีมีท่านหนึ�งที�

สนิทด้วยคือมิโตรโปลิตนัฟิลาเรียตที�มรณภาพไป การสนทนาแบบนี �ท่านจะได้พลงั

แห่งพระกรุณาคณุพระเจ้าอนัยิ�งใหญ่ เวลาคําพูดกินใจหลั�งไหลจากหวัใจ ซึ�งเต็มไป
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ด้วยความรักไร้เงื�อนไขต่อสถานที�พํานกัท่านเซอร์กี เราคงไม่อาจละเลยตวัอยา่งการ

พดูถึงสาํนกัสงฆ์ในถิ�นกนัดารของทา่นอยา่งซาบซึ �งได้ในที�นี � 

“ยกโทษให้ข้าเถิด” เขากล่าว “อารามสงฆ์ชั �นสงูท่านเซอร์กี ถ้าความคิดข้า

ปรารถนาแรงกล้าที�จะมุ่งกลบัไปหาที�ทุรกนัดารเดิมของท่านเซอร์กีในอดีต ข้านบัถือ

ความสวยงามของวิหารตอนนี � งานนกับญุ สิ�งศกัดิ�สทิธิ�ของเหลา่พยานสมยับรรพบรุุษ

และความศรัทธาสมยัปัจจบุนั ข้ารักความเป็นสงฆ์ของงานรับใช้พระเจ้า และงานที�ทํา

ในปัจจุบนัเหมือนเป็นพระพรโดยตรงจากท่านเซอร์กี เรามองไปที�กําแพงสํานกัสงฆ์

ท่านด้วยความเคารพ กําแพงนั �นไม่มีวนัสั�นคลอนแม้ในคราวที�ทั �งประเทศรัสเซียสั�น

ไหว ข้ารู้ว่าอารามสงฆ์ชั �นสงูและที�กนัดารของท่านเซอร์กีเป็นสถานที�เดียวกนัและเต็ม

ไปด้วยสมบตัิลํ �าคา่เหมือนกนั นั�นคือพระกรุณาคณุพระเจ้าซึ�งอยูใ่นตวัทา่นเซอร์กี ในที�

เปล่าเปลี�ยวซึ�งท่านบําเพ็ญตนและในพระธาตทุ่านที�เก็บไว้ที�อารามนี � แต่ทั �งนี �ทั �งนั �น 

ข้าอยากยลที�กันดารเปล่าเปลี�ยว ที�ค้นพบสมบตัิลํ �าค่าซึ�งภายหลงัสืบต่อมาเป็นของ

อาราม ใครเลา่จะแสดงให้ข้าเห็นสํานกัสงฆ์หลงัเล็กๆ ที�ครั �งหนึ�งเคยเจิมในพระนาม

พระตรีเอกภาพในครั �งแรก ข้าคงเข้าไปข้างในเพื�อสวดข้ามคืน เวลาในนั �นเต็มไปด้วย

ปะทแุละควนัไฟ ประทีปที�จดุขึ �นจะสอ่งแสงสวา่งให้อา่นหนงัสอืและร้องเพลง แตห่วัใจ

เหล่าผู้สวดภาวนาแรงกล้ากลบัลกุโชนสว่างและยาวนานกว่าประทีปนั �น และเปลว

เพลิงในหวัใจก็สงูไปถึงสวรรค์ เหลา่ทตูสวรรค์ก็พากนัขึ �นลงตามเปลวเพลิงของเครื�อง

บชูาทางวิญญาณ... จงเปิดประตคูบัแคบของเรือนพกัให้ข้าหายใจสดูกลิ�นในนั �น ซึ�ง

สั�นสะเทือนด้วยเสียงสวดภาวนาและแรงบันดาลใจของท่านเซอร์กี ซึ�งประพรมทั�ว

เรือนพกัด้วยคราบนํ �าตาที�หลั�งเป็นสายฝน ซึ�งในนั �นประทบัถ้อยคํามากมายทางจิต

วิญญาณ ถ้อยคําพยากรณ์ ถ้อยคําอศัจรรย์ต่างๆ... ให้ข้าจูบธรณีหน้ามขุที�เท้าเหล่า

นกับญุสมัผสั ที�ครั �งหนึ�งพระบาทยิ�งใหญ่ของพระราชาแหง่สวรรค์ดําเนินผ่าน... โปรด

ชี �ให้ข้าเห็นเรือนหลงัอื�นด้วยเถิด ซึ�งท่านเซอร์กีสร้างด้วยมือแล้วเสร็จในวนัเดียว และ

รับรางวลัตอบแทนจากการทํางานหนึ�งวนัและการอดอยากหิวโหยสามวนัเป็นขนมปัง

บดู... ข้าคงเห็นทา่นนิคอนซึ�งพํานกัที�นี�หลงัจากทา่นอื�นๆ เร่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเติบ
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ใหญ่เตรียมพร้อมสานต่อเจตนารมณ์ท่านเซอร์กี... ได้ฟังการนิ�งเงียบของอีซาคี ซึ�ง

แน่นอนว่าเป็นประโยชน์น่าฟังกว่าคําสอนข้า... ข้าคงยลท่านอาร์คิมานดริทสิโมน ซึ�ง

เข้าใจรวดเร็วว่าการเป็นนักบวชภายใต้ท่านเซอร์กีนั �นดีกว่าเป็นหัวหน้าในที�อื�น... 

แท้จริงแล้วทั �งหมดที�ถกูปกปิดด้วยกาลเวลาและถกูผนกึไว้ในอาคารยิ�งใหญ่เหลา่นี �คือ

สมบัติมูลค่ายิ�งใหญ่ในสําเภางดงาม จงเปิดสําเภาให้ข้าดูเถิด จงสําแดงสมบัติ

เหลา่นั �นซึ�งไม่มีวนัถกูพรากหรือขโมยไปได้ จากสมบตัิเหลา่นั �นที�ไมเ่สื�อมสลาย คงพงึ

จะหยิบยืมเอาสิ�งเป็นประโยชน์เช่น ความเงียบงนัของคําสวดภาวนา ความเรียบง่าย

ของชีวิต และความถ่อมตนทางปัญญา” 



 

บทที� �� 

ผู้กระทําอศัจรรย์ที�แสนถ่อมตน  

การเปลี�ยนแปรของที�กนัดาร สริิรุ่งโรจน์ของทา่นเซอร์กี  

บิดาที�เมตตาสงสารและเด็กที�รับการชบุชีวิต การเยียวยารักษาผู้มาตั �งรกราก 

ขนุนางจากชายฝั�งแมน่ํ �าโวลกาและการขบัไลผ่ีร้าย ความอดุมสมบรูณ์ของปัจจยั 

ความเลวร้ายมากหน้าหลายตา ชาวบ้านที�ถกูลอ่ลวงและทา่นผู้ เฒา่แสนกรุณา  

(1354 - 1391) 

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ความรื�นเริงและยินดีแก่ผูวิ้�งมาหาเจ้า 

จงชื�นชมยินดีเถิด บรุุษแห่งอศัจรรย์ที�ไดห้ลั�งรินจากพระเจ้า 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูเ้อาชนะเนื�อหนงัตนดว้ยการครองหวัใจ

ของตน จงชื�นชมยินดีเถิด ผูสํ้าแดงพลงัแห่งพระพรจาก

พระเจ้าในงานอศัจรรย์ 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 
 

สทิธิพิเศษที�ประกาศโดยเจ้าเมืองที�แตง่ตั �งโดยเจ้าชายอนัเดรแหง่ราโดเนชแก่ผู้ ย้ายมา

อยู่พื �นที�ใหม่ค่อยๆ ดึงดูดให้คนย้ายเข้ามามากขึ �น ทําให้พื �นที�ชุมชนรอบสํานกัสงฆ์

ท่านเซอร์กีขยายอย่างไม่ทนัสงัเกต ทว่าเมื�อเวลาผ่านไปกว่า ��-�� ปีหลงัก่อตั �งแล้ว 

สํานกัสงฆ์แห่งนั �นก็ยงัเหมือนอยู่ตดัขาดจากโลกภายนอกซึ�งกั �นไว้ด้วยป่าดิบทึบ ใน

เวลาถดัมา ด้วยชื�อเสยีงเลื�องลอืเกี�ยวกบัทา่นเซอร์กีที�แผข่ยายไป สง่ผลให้ที�พํานกัทา่น

ต้องเปิดต้อนรับคนที�อยากมาหาทา่นมากขึ �นตามไปด้วย 
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ราวปี ����-���� สมยักษัตริย์ยอห์น ยอห์นโนวิช พี�ชายสิเมโอน ยอห์นโนวิช 

ผู้ เย่อหยิ�ง ในเขตรอบสํานกัสงฆ์ทา่นเซอร์กีเริ�มปรากฏผู้คนเข้าจบัจองพื �นที�ทํานา ไมม่ี

ใครไล่ไม่ให้ตัดไม้โค่นป่าซึ�งก่อนหน้านี �ไม่มีใครแตะต้อง ทําให้พื �นที�ป่ารกชัฏค่อยๆ 

เปลี�ยนโฉมเป็นที�ราบซึ�งปลกูธัญพืชตามตะเข็บป่า เริ�มตั �งประตรัู �วเดี�ยว สว่นที�อื�นก็มี

หมู่บ้านปรากฏ ผู้ เขียนชีวประวตัิท่านเซอร์กีท่านหนึ�งกล่าวอย่างอดเสียดายไม่ได้ว่า 

“ที�กันดารถูกเปลี�ยนโดยไม่มีการยับยั �ง ตั �งเป็นหมู่บ้านอาศยัและบ้านจํานวนมาก” 

หลงัจากนั �นมีการสร้างถนนใหญ่ตดัผ่านหน้าสํานกัสงฆ์ไปทางเมืองตอนเหนือ ผู้มา

เยี�ยมสํานกัสงฆ์ท่านก็เริ�มไม่ใช่แค่คนทั�วไป แต่มีทั �งคหบดีขุนนาง “โลกทั �งโลก” นกั

ประวัติศาสตร์ท่านหนึ�งกล่าว “มาหาถึงสํานักสงฆ์ท่าน สิ�งที�เห็นที�นี�คือชีวิตและ

สถานภาพความเป็นพี�น้องในถิ�นกันดาร สอนกฎระบียบต่างๆ แสนเรียบง่ายซึ�งยึด

เหนี�ยวการใช้ชีวิตร่วมกันเยี�ยงคริสตชน ทุกอย่างที�นั�นขาดแคลนยํ�าแย่ ดงัที�ชายคน

หนึ�งซึ�งเดินทางจากที�ห่างไกลมาหาท่านเซอร์กีผู้ รับการยกย่องยิ�งใหญ่กล่าวไว้อย่าง

หมดหวงัวา่ “ทกุอยา่งยํ�าแย ่ยากจนแร้นแค้น ขาดแคลนไปหมด” ในหมูพ่ี�น้องมีแตข่อง

ขาดแคลน เหมือนเสื �อผ้าพระอธิการที�ปะแล้วปะอีก แต่ทุกคนมีมิตรภาพต่อกัน 

ต้อนรับขบัสู้ผู้มาเยี�ยมอยา่งดี ทกุคนทํางานตน ฝึกปฏิบตัิสวดภาวนา และสวดภาวนา

หลงัทํางานเสร็จ ในทุกที�รู้สึกได้ถึงดวงไฟที�ซ่อนอยู่ ซึ�งค้นพบในความอบอุ่นของการ

ดํารงชีวิตที�นั�นโดยปราศจากประกายไฟหรือสะเก็ดไฟ ซึ�งโอบโถมทุกคนที�เข้ามายงั

สํานกัสงฆ์แห่งการทํางานบําเพ็ญตนและสวดภาวนากับพระเจ้า โลกเห็นทั �งหมดที�

เกิดขึ �นและเดินจากไปด้วยความยินดีสดชื�นแจ่มใส เหมือนคลื�นขุ่นมวัที�ซดัมาถึงหน้า

ผาริมฝั�ง วางเศษทรายที�เก็บมากลางทางกองไว้ แล้วกลบัสูท่ะเลเป็นสายนํ �าใสสะอาด 

นั�นเป็นภาพประทบัใจของสํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กีที�คนสมยันั �นมาเยี�ยม กล่าวคือเป็น

ภาพสวยงามลํ �าลกึและสอนบางอย่างแก่ชีวิต เหมือนยีสต์ในขนมปังที�ไม่มีใครสงัเกต 

ดงัที�พระคริสต์กล่าวในสภุาษิตตน นั�นเป็นภาพติดตาตรึงใจแขกสํานกัสงฆ์ และรับ

ภาพแบบนี �กลบับ้านเกิดเมืองนอนตนเหมือนเป็นตวัอย่างสว่างไสวของการดํารงชีวิต

ในพระบญัญัติพระเจ้า แต่ภาพงดงามไม่ได้หยดุแค่พลงันี �เท่านั �น สิ�งสําคญัที�สดุที�ทํา
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ให้คนรัสเซียออร์โธด็อกซ์หลั�งไหลมาเยี�ยมชมสํานกัสงฆ์สงบยากจนคือรูปแบบการ

ดํารงชีวิตงดงามของนกัพรตผู้บําเพ็ญเพียร พวกเขาแห่กนัมาที�นี�เพื�อขอให้ท่านสวด

ภาวนา รับคําอํานวยพรจากทา่น ได้ฟังคําสอนจรรโลงใจ เปิดใจระบายความทกุข์ยาก 

และสนทนากบัทา่นเพื�อเกิดกําลงัใจและที�ยดึเหนี�ยวใจ หนุม่น้อยวารโฟโลมีที�วิเศษนั �น 

บดันี �เป็นท่านเซอร์กีผู้ยิ�งใหญ่ซึ�งเป็นทุกสิ�งสําหรับทุกคน เพื�อนําคนจํานวนมากไปสู่

ความรอด ทา่นทําวีรกรรมยิ�งใหญ่นี �เงียบๆ เหมือนเป็น “ความเชื�อฟังพระเจ้าที�บริสทุธิ�” 

ซึ�งทา่นวางใจเชื�อพระเจ้า ผู้มาเยี�ยมทา่นเซอร์กีตลอดช่วงครึ�งศตวรรษไมไ่ด้รับเพียงนํ �า

ศกัดิ�สิทธิ�จากตานํ �าวิเศษ แต่ยงัรับกําลงัใจความแจ่มใสกลบัถึงบ้านและแบ่งปันสิ�งที�

รับจากท่าน จนช่วงท้ายชีวิตของผู้ เฒ่ายิ�งใหญ่ ดังนักประวัติศาสตร์คนหนึ�งกล่าว 

“แทบไมม่ีภเูขาก้อนใหญ่ก้อนใดที�ไม่ได้ยกออกจากอกพระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์ โดย

ปราศจากกําลงัการสวดภาวนาอธิษฐานนามผู้ เฒา่วิเศษนี �” 

โดยเฉพาะข่าวว่าท่านทําปาฏิหาริย์หลายอย่าง ซึ�งสําแดงพระกรุณาคุณพระ

เจ้าให้เห็นในตวัท่านผู้ เป็นภาชนะที�ถูกเลือกของพระเจ้า ยิ�งเป็นที�สนใจแก่คนทั�วไป 

ปาฏิหาริย์นี �เริ�มจากการเปิดตานํ �าในโพรงป่าตรงกําแพงสาํนกัสงฆ์ แตท่า่นเอพิฟานียงั

กลา่วถึงเรื�องอื�นๆ ที�นา่ประหลาดใจ เรามาฟังเรื�องเลา่ปาฏิหาริย์เหลา่นั �นกนั  

ชายน่านบัถือคนหนึ�งที�ศรัทธาท่านเซอร์กีอาศยัในเขตสํานกัสงฆ์ มีลกูชายคน

เดียวยงัเลก็ซึ�งเจ็บป่วยโรคร้ายแรง เขาอุ้มลกูมาหาทา่นเซอร์กี “ขอเพียงพาลกูไปถึงมอื

คนของพระเจ้า” ชายคนนั �นคิด “ที�นั�น ข้าเชื�อว่าเขารักษาลกูได้” เขาอุ้มลกูชายไปถึง

เรือนพกัท่านเซอร์กีขณะลกูยงัมีชีวิต แต่ขณะอ้อนวอนด้วยนํ �าตาให้ท่านสวดภาวนา

เพื�อรักษาลกูชายให้หาย และขณะที�ท่านเตรียมสวดภาวนาให้ เด็กน้อยก็สิ �นลมจาก

อาการไข้รุนแรง... 

เมื�อเสยีความหวงัสดุท้าย พอ่ผู้หมดหวงัก็รํ�าไห้ ตําหนิทา่นวา่แทนที�จะปลอบใจ 

ทา่นกลบัเพิ�มความทกุข์ยาก “แล้วข้าจะทําอยา่งไร” เขาพดู “ถ้าลกูตายที�บ้านยงัดีกวา่ 

อยา่งน้อยคงไมห่มดศรัทธาที�มีตอ่ทา่นตลอดมา ทา่นเซอร์กีบรุุษพระเจ้า” 

แล้วพอ่ผู้ เสยีกําลงัใจก็ออกจากเรือนพกัเลก็ๆ ของทา่นเพื�อเตรียมโลงศพลกู 
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ด้วยความเห็นใจยิ�งตอ่ผู้ เป็นพอ่ เมื�อท่านผู้ รับใช้พระเจ้าอยูล่ําพงักบัเด็กน้อยที�

เสียชีวิต ท่านก็คกุเข่าเริ�มภาวนา... ยงัภาวนาไมเ่สร็จ เด็กน้อยก็กลบัฟื�นลืมตา เอื �อม

มือไปหาทา่นนกับญุที�สวดภาวนาให้ 

เมื�อผู้ เป็นพอ่กลบัมา ก็นําเครื�องไม้เครื�องมือพร้อมฝังศพมาด้วย แตท่า่นเซอร์กี

ออกมาดกัหน้าทางเข้าเรือนพกั กลา่วว่า “พ่อหนุ่ม เสียเปลา่ที�เจ้าออกไปโดยขุ่นข้อง

เคืองใจ เจ้ายงัไมไ่ด้มองดดู้วยซํ �า ดสู ิเด็กน้อยของเจ้าไมต่ายเสยีหนอ่ย” 

ผู้ เป็นพ่อแทบไม่เชื�อคําพดูทา่นด้วยความฉงนยิ�ง แต่เมื�อเห็นลกูชายมีชีวิต เขา

ก็คํานบัลงแทบเท้าบรุุษแหง่พระเจ้า 

“เจ้าหลอกตวัเองแล้วยงัไม่รู้ด้วยซํ �าว่าเจ้าควรขอบคณุเพื�ออะไร” นกัพรตถ่อม

ตนกลา่ว “เมื�อเจ้าพาเด็กน้อยป่วยมาที�นี� เด็กป่วยด้วยไข้รุนแรงและเป็นลม แตเ่จ้าดู

เหมือนเด็กตายเสยีแล้ว เห็นไหม เด็กน้อยกําลงัอบอุน่ร่างกายในเรือนพกัข้า สว่นเจ้าก็

หลงดีใจวา่เด็กน้อยเพิ�งฟื�นจากความตาย” 

พ่อผู้ดีใจล้นพ้นยืนยนัหนกัแน่นวา่ลกูรอดได้ด้วยคําภาวนาท่านเซอร์กี แต่ทา่น

กําชบัไมใ่ห้เขาแพร่งพรายเรื�องนี � “ถ้าบงัอาจเลา่ให้ใครฟัง” ทา่นกลา่ว “เจ้าจะเสยีลกู” 

ชายคนนั �นก็สญัญาจะไม่พูด เขาอุ้มลูกชายที�ตอนนี �หายดีแข็งแรงแล้วกลบั

บ้าน พลางสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าผู้ประทานอัศจรรย์ผ่านผู้ รับใช้พระองค์ ด้วย

ความกลวัจะเสยีลกูชาย แนน่อนวา่เขาไมก่ล้าพดูเรื�องนี � แตเ่ป็นไปได้หรือที�เขาจะหลบ

ซอ่นความดีใจล้นพ้นจากจิตใจผู้ เป็นพอ่เป็นแม ่คนแรกที�สงัเกตเห็นความยินดีของเขา

คือลกูศิษย์ท่านนกับญุ ซึ�งผ่านพระนั �นเองที�เรื�องนี �โจษจนัขึ �นมา โดยเลา่จากคําพดูเขา

โดยทา่นเอพิฟาน ี

ในหมู่การอศัจรรย์ที�ท่านเซอร์กีทํา ท่านเอพิฟานีเลา่ให้ฟัง � เรื�อง เรื�องแรก มี

ชายคนหนึ�งอาศยัในเขตรอบสาํนกัสงฆ์ล้มป่วยด้วยโรครุนแรง ในเวลาสามสปัดาห์เขา

ไม่อาจนอนหลบัหรือกินอาหาร พี�น้องจึงตดัสินใจขอความช่วยเหลือจากท่านเซอร์กี 

“การปาฏิหาริย์มากมายนับไม่ถ้วนที�พระเจ้ากระทําผ่านมือท่านผู้ เฒ่าประเสริฐนี �” 

พวกเขากลา่ว “เป็นไปได้วา่ ทา่นก็นา่จะเห็นใจช่วยเรา” จึงหอบหิ �วคนป่วยมายงัสาํนกั
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สงฆ์ท่านเซอร์กี เมื�อวางคนป่วยลงแทบเท้าท่าน ก็อ้อนวอนถึงที�สดุให้ท่านภาวนาให้

เขาหายดี ท่านพรมนํ �าเสกพร้อมสวดภาวนาให้คนไข้ เขาก็รู้สกึตวัดีขึ �นและนอนหลบั

ทันที เมื�อตื�นขึ �นมา เป็นครั �งแรกในรอบหลายสัปดาห์หลังจากล้มป่วยที�เขาอยาก

อาหาร ทา่นก็ทําอาหารให้กิน และปลอ่ยเขากลบัไปพร้อมสขุภาพแข็งแรง 

ในเรื�องเกี�ยวกบัการรักษาโรคตา่งๆ อีกครั �งหนึ�ง มีขนุนางถกูผีสิงซึ�งผู้คนพามา

หาทา่นจากอีกฝั�งหนึ�งของแมน่ํ �าโวลกา 

คนผู้ลากมากดีนี �อยู่ในภาวะสติฟั�นเฟือน ถกูผีร้ายเลน่งาน ทําให้กดัแทะตบตี

ตวัเองด้วยพละกําลงัไมใ่ช่มนษุย์ คน �� คนก็ยงัไมอ่าจรั �งตวัเขาได้ จําต้องลา่มด้วยโซ ่

แต่บางครั �งเขาก็ยงัตโีซจ่นขาด เหมือนเรื�องเลา่ในพระวรสารถึงผีร้ายแหง่เกราซา ที�สิง

คนจนหนีไปอยูใ่นทะเลทรายและเตร็ดเตร่ที�นั�นเหมือนสตัว์ไมม่ีสติความคิด จนกระทั�ง

คนที�บ้านไปพบเขาที�นั�น เมื�อข่าวผู้ วิเศษสร้างปาฏิหาริย์ที�เมืองราโดเนชสะพดัไปถึง

ดินแดนแถบนั �น ญาติพี�น้องที�ปวดใจจึงพากนันําขนุนางโชคร้ายทา่นนี �มาสง่ถึงมือบรุุษ

พระเจ้า แตก่ารเดินทางนี �ต้องลงทนุลงแรงมาก เพราะผีร้ายเอาแตต่อ่ต้านสดุฤทธิ�และ

ตะโกนด่าเสียงแหลม “มึงจะเอากไูปไหน กไูมอ่ยากรู้จกัไมอ่ยากได้ยินเซอร์กีหน้าไหน

ทั �งสิ �น” แต่ผู้คนช่วยกนัจบัลา่มขื�อโซ่และรีบพามา เมื�อใกล้เขตสํานกัสงฆ์ จู่ๆ ไม่รู้ด้วย

กําลงัจากไหน คนถกูผีสิงกระชากตรวนและขื�อคาออกจากตวั กระโดดทําร้ายคนรอบ

ข้าง ตะโกนว่า “กูไม่เอา! กูไม่อยาก!...กูจะกลบัไปอยู่ที�กูจากมา!” ด้วยเสียงน่ากลวั

มากเหมือนชายโชคร้ายแทบสลายร่างออกเป็นชิ �นๆ เสียงสะอึกสะอื �นบ้าคลั�งได้ยิน

แม้แต่จากในโบสถ์ เมื�อแจ้งท่านเซอร์กีแล้ว ท่านก็สั�งให้ตีประกาศประชุมเรียกพี�น้อง

ออกมาที�โบสถ์ เริ�มขบัขานเกี�ยวกบัการรักษาคนให้หาย เมื�อนั �นเจ้าผีร้ายก็คอ่ยสงบลง 

เหลา่ญาติพี�น้องจึงพาเขาเข้าโบสถ์ ท่านเซอร์กีออกจากโบสถ์พร้อมกางเขนพระคริสต์

ในมือ เพียงท่านเซอร์กีทําเครื�องหมายกางเขนบนตวัคนถกูสิง คนนั �นก็กระโดดเหยงๆ 

ถอยไปพร้อมเสยีงร้องโหยหวน ไมไ่กลจากตรงนั �นมีบอ่นํ �าขงัหลงัฝนตก เมื�อเห็นนํ �าเข้า 

ขนุนางป่วยคนนั �นก็กระโจนลงบอ่นํ �าพร้อมตะโกนอบุาทว์วา่ “กกํูาลงัจะไหม้ กําลงัโดน

ไหม้ด้วยไฟน่ากลวั” หลงัจากนั �นชายคนนั �นก็หายดีเป็นปกติด้วยพระกรุณาคุณพระ
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คริสต์และการสวดภาวนาของท่านเซอร์กี สติกลบัมาหาชายคนนั �นเหมือนเดิม เมื�อ

ถามว่าทําไมถึงอยากกระโจนลงบอ่นํ �าเมื�อเห็นทา่นเซอร์กี เขาก็ตอบสงบวา่ “เมื�อทา่น

พาข้ามาหาทา่นเซอร์กีและทา่นอยากทํารูปกางเขนบนตวัข้า ข้าเห็นกองเพลงิมหาศาล

ลกุจากกางเขนโอบล้อมข้าจากทกุทิศ ข้าจึงกระโจนไปที�บอ่นํ �า เพื�อจะไมโ่ดนไหม้” 

ขนุนางที�เพิ�งหายใช้เวลาพกัฟื�นภายใต้ชายคาสํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กีหลายวนั 

เขาสรรเสริญพระเมตตาคณุพระเจ้า และกลบับ้านในท้ายที�สดุด้วยความสงบยิ�ง  

เมื�อพระเจ้าทรงยกย่องผู้ รับใช้พระองค์ที�รักยิ�งผู้นี �ด้วยการอศัจรรย์รักษาโรค

ด้วยพระคณุและพรสวรรค์แห่งการพยากรณ์ ท่านเซอร์กีบรุุษวิเศษแห่งการอศัจรรย์ก็

ยิ�งถ่อมตน นกับญุปลาโตนมิโตรโปลตินัสงัฆราชแหง่มอสโคว์กลา่ววา่ “ทา่นวิ�งหนีจาก

ลาภยศสรรเสริญของเหลา่มนษุย์ที�วุน่วายเหมือนหนีความตาย และคิดเสมอวา่เป็นสิ�ง

น่าอดสสูําหรับตวัเองที�คนส่วนใหญ่พยายามแสวงหาสิ�งเหล่านั �น โดยไม่เลือกว่าจะ

ได้มาด้วยวิธีไหน เจ้าศกัดินาผู้ เย่อหยิ�ง คนพวกนี �มีแต่ความทะเยอทะยานอย่างเดียว

เทา่นั �นที�บงการชีวิต และมากถึงขั �นหลงตวัเอง แตส่าํหรับทา่นเซอร์กีแล้ว มีแตค่วามรัก

สะอาดบริสทุธิ�ตอ่พระเจ้าและคนรอบข้างเทา่นั �นเป็นสิ�งผลกัดนัชีวิตทา่น” 

พร้อมจํานวนที�เพิ�มขึ �นของผู้ มาเยี�ยม สถานภาพทางวัตถุของสํานักสงฆ์ก็

พฒันาขึ �นเรื�อยๆ สํานกัสงฆ์เริ�มไม่ขาดแคลนสิ�งของเหมือนแตก่่อน ความต้องการของ

ใช้ปัจจัยที�จํากัดจําเขี�ยของนักพรตเพื�อการบําเพ็ญเพียรนั �น พวกเขาเริ�มพอใจของ

ถวายจากผู้มีจิตศรัทธาและผู้อาศยัรายรอบสํานกัสงฆ์ที�นํามาถวายกนัล้นเหลือ เมื�อ

ผู้คนรู้ว่านกัพรตในที�กันดารจุนเจือจิตใจมากเพียงใด ก็พยายามนําของใช้ต่างๆ มา

ถวายไม่ขาดมือ ดงัที�ท่านอคัรสาวกกลา่ววา่ “หากเราหว่านเมล็ดฝ่ายจิตวิญญาณใน

หมู่ท่าน จะเกินไปหรือถ้าเราจะเก็บเกี�ยววตัถจุากท่านบ้าง” (� โครินธ์ �:��) แม้แต่

สมยัที�ท่านเซอร์กียงัมีชีวิตอยู่ หลายคนอยากนําที�ดินรอบสํานกัมาถวายวดัด้วยซํ �า 

อยา่งน้อยก็รู้กนัวา่สมยัทา่นมีคนนําที�ดินมาถวายเป็นเนื �อที�ครึ�งหนึ�งของแหลง่ต้มเกลือ

และครึ�งหนึ�งของบ่อเกลือที�เขตโซล กาลิชสกายา ซึ�งปัจจุบนัเป็นเขตเมืองโซลิกาลลชิ

แห่งคสัโตรมา ที�แห่งนี �ถวายโดยคหบดีแห่งกาลิชไม่นานก่อนท่านเซอร์กีจะมรณภาพ 
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ตอนที�ท่านส่งต่อหน้าที�พระอธิการให้ท่านนิคอน “การครอบครองพื �นที�หมู่บ้านรอบ

สาํนกัสงฆ์” นกัวิชาการสมยัโบราณกลา่ว “ในสมยันั �นเป็นวิธีเดียวในการดแูลพี�น้องใน

สาํนกัสงฆ์ให้ทั�วถึง และยงัปอ้งกนัล้อมกรอบสาํนกัสงฆ์จากการบกุรุกของผู้ตั �งถิ�นฐาน

รายรอบ ซึ�งไม่ได้ขึ �นกับสํานักสงฆ์ แต่ขึ �นกับเจ้าที�ดินอื�น ซึ�งหากปล่อยไว้จะไม่

ก่อให้เกิดความสมบูรณ์พูนผลของสํานักสงฆ์ แต่จะเป็นเหตุสร้างความเดือดร้อน

ยากจนไมท่างใดก็ทางหนึ�ง ชดัเจนวา่ไมม่ีการห้ามปรามไมใ่ห้เข้าครอบครองพื �นที�เขต

ชุมชนจากผู้ก่อตั �งสํานกัสงฆ์แตอ่ยา่งใด ไม่เช่นนั �นคงมีกฎตายตวัออกมาสําหรับศิษย์

และทายาทสบืทอดซึ�งเลอืกโดยตรงโดยทา่นเซอร์กีเอง คือทา่นนิคอน” 

ดงันั �น สํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กีจึงล้นหลามด้วยของจําเป็นต่างๆ แต่ใจท่านยงั

เป็นอิสระจากการยึดติดวตัถใุดๆ ทางโลก ถ้าท่านมีของเหลือใช้ในมือ ท่านจะมอบให้

โบสถ์หรือคนยากจน ผู้อาวโุสที�อยู่กบัทา่นมานานเลา่ให้ท่านเอพิฟานีฟังวา่ เสื �อผ้าชดุ

ใหมไ่มเ่คยอยูบ่นตวัทา่นเซอร์กีเลย ทา่นไมเ่คยใสเ่สื �อสวยงามเนื �อดี เพราะจําคําพดูใน

พระวรสารว่า คนใส่เสื �อผ้าแบบนั �น “เป็นคนในวงัเท่านั �น” (มัทธิว ��:�) ท่านไม่ใส่

เสื �อผ้าราคาแพง ตรงข้าม ท่านสวมใสเ่สื �อขาดรุ่งริ�งทําจากขนแกะธรรมดาพื �นๆ และ

เป็นเสื �อเก่า ซึ�งสําหรับคนอื�นเลิกใส่ใช้การไม่ได้แล้ว ส่วนใหญ่ท่านเย็บปักเสื �อผ้าเอง

ด้วยมือ เสื �อผ้าท่านแตกต่างจากของสหายในวดัตรงที�ปะแล้วปะอีก ดงัท่านนกับุญ

ปลาโตนกล่าวว่า “ท่านประดับกายด้วยเม็ดเหงื�อตัวเองแทนที�จะเป็นอญัมณีราคา

แพง” เสื �อผ้าทา่นมีตวัเดียวใสท่ั �งฤดรู้อนฤดหูนาว “สาํหรับสวรรค์ที�เราสญูเสยีไป” ทา่น

เซอร์กีกลา่วแก่เหลา่ลกูศิษย์ “เราต้องละจากเสื �อผ้าอบอุ่นสําหรับบาปเรา ครั �งหนึ�งเรา

เคยรับเสื �อผ้าปกคลมุไว้ คราวนี �เราอดทนขาดแคลนเสื �อผ้าบ้าง เพื�อจะสวมใสเ่สื �อผ้า

อนัไมม่ีวนัเสื�อมสลายในภายหลงั เราจะทํางานให้เหนื�อยกาย เพื�อรับรางวลัเป็นมงกุฎ

งามที�ไม่เสื�อมสลายจากพระคริสต์” นั�นเป็นวิธีคิดท่านเซอร์กี พระอธิการผู้ถ่อมตนยิ�ง

ของเรา เป็นสิ�งที�ทา่นสอนและทา่นทําเองกบัตวัด้วย 

ครั �งหนึ�งสํานกัสงฆ์ท่านขาดแคลนผ้า เหลือผ้าเสียแค่ครึ�งหนึ�ง เป็นผ้าฉดูฉาด

ถกัเย็บไม่ดี ไม่มีใครในหมูพ่ี�น้องอยากเก็บไว้ใช้ คนหนึ�งก็สง่ต่อไปให้อีกคน แล้วสง่ตอ่
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กนัมาถึง � คน แตท่า่นเซอร์กีรับมาตดัเป็นเสื �อทา่น เมื�อทา่นใสแ่ล้วก็ไมอ่ยากถอดออก 

ถ้าไมใ่ช่เพราะจนหนึ�งปีผา่นไปเสื �อขาดรุ่งริ�งเพราะความเนา่  

บ่อยครั �งที�คนเรามองกนัแค่ภายนอก เมื�อเห็นอีกคนก็แทบไม่อยากเชื�อวา่นี�คือ

ท่านเซอร์กีพระอธิการชื�อดัง ปกติคนทั�วไปจะดูว่าท่านเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็น

คนงานในสํานกัสงฆ์เท่านั �น ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐเลา่ว่า ครั �งหนึ�งเกิดเหตกุารณ์ที�

ทําให้ความถ่อมตนเจียมตวั และสภาวะจิตเปี�ยมคณุธรรมความดีงามของท่านเซอร์กี

เป็นที�จดจํา เหมือนท่านเอพิฟานีเองก็เป็นประจกัษ์พยานเหตุการณ์นี � ซึ�งจดจําในใจ

เหลา่ศิษย์ที�นบัถือทา่น เพราะทา่นเอพิฟานเีลา่ให้ฟังละเอียด นี�คือเรื�องที�เกิดขึ �น  

“มีคนจํานวนมากเดินทางมาจากที�ห่างไกล หวงัเพียงชื�นชมทา่นเซอร์กีและฟัง

เรื�องของท่าน คนที�มาตั �งรกรากใกล้สํานกัสงฆ์คนหนึ�งเป็นชาวนาธรรมดาผู้หวงัเห็น

ท่านมาก ขณะเข้าสํานกัสงฆ์ก็เริ�มถามพี�น้องวา่จะพบพระอธิการได้ที�ไหน แต่ตอนนั �น

พระอธิการกําลงัทํางานในแปลงผกั ขะมกัเขม้นขดุพรวนดินปลกูผกั” 

“รอประเดี�ยวเถิด เดี�ยวทา่นก็ออกมา” พวกนกับวชกลา่วแก่แขกผู้มาเยือน 

แขกผู้ รีบร้อนเหลอืบมองแปลงผกัผา่นรูรั �ว เห็นผู้ เฒา่เจียมตวัใสเ่สื �อขาดรุ่งริ�งซึ�ง

เย็บปะนบัไม่ถ้วนกําลงัทํางานหามรุ่งหามคํ�า ชาวนาไร้เดียงสาก็ไม่อยากเชื�อว่าชาย

ชราผู้นั �นคือท่านเซอร์กีซึ�งเป็นบุคคลสําคญัที�อยากเห็น เขาจึงเริ�มซกัไซ้พี�น้องในวัด 

โดยเรียกร้องให้แสดงตวัพระอธิการ 

“เรามาที�นี�แต่ไกลเพื�อจะเห็นท่านเซอร์กี เรามีธุระสําคญักบัทา่น” เขากลา่ว “ก็

ชี �ให้เห็นพระอธิการแล้วไง” พระตอบ “ถ้ายงัไมเ่ชื�อวา่เป็นทา่นเซอร์กี ก็ลองถามเขาส”ิ  

ผู้มาเยี�ยมจึงเดินมาใกล้ประตรัู �วแปลงผกั รอจนกวา่ทา่นผู้ เฒา่จะเดินออกมา 

ทา่นนกับญุเดินออกมาจากแปลงผกั นกับวชที�ชี �แขกให้เห็นพระอธิการก็เดนิมา

บอกเขาอีกครั �งวา่ “นั�นไงพระอธิการที�ทา่นตามหา” 

แต่แขกมาเยี�ยมหันไปทางอื�นและบอกว่า “ข้ามาจากแดนไกลเพื�อมาดู

หน้าปกาศก แต่ท่านกลบัชี �ให้ดูคนแก่ยากจนคนหนึ�ง ข้าเดินทางมาลําบากเปล่าๆ 

อตุสา่ห์มาตั �งไกล นกึวา่จะได้ประโยชน์มากมายแกใ่จข้าในสาํนกัสงฆ์ดีๆ นี � แตก่ลบัถกู
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แกล้งเลน่ตลก... ข้าไมไ่ด้อยูเ่พื�อทําตวัไร้สาระแบบนี � เพื�อมาดคูนแก่อนาถาคนหนึ�งโดย

คิดวา่เป็นทา่นเซอร์กีมีชื�อเสยีงที�ข้าได้ยินเรื�องดีๆ มา” 

นั�นเป็นสิ�งที�แขกคนนั �นคิด ซึ�งมองทั �งหมดด้วยเพียงสายตาทางกายเท่านั �นใน

ความมืดบอดทางจิตวิญญาณ ไมใ่ช่ด้วยตาของหวัใจ แนน่อน พี�น้องฟังก็คงแค้นเคือง

แทนพระอธิการที�รักเคารพยิ�ง หลายคนถึงกบัไปบอกพระอธิการว่า “อย่าให้ใครมาดู

ถกูท่านได้สกัคนเดียว คณุพ่อ ไม่งั �นเราจะไลเ่ขาไปเสีย คนอะไรไร้สํานึกสิ �นดี แถมยงั

มาดา่วา่เราไปเยาะเย้ยเสยีอีก” 

แต่บุรุษพระเจ้ามองลกูศิษย์อย่างประหลาดใจ “ไม่สิ” ท่านกล่าว “ทําไมถึง

อยากขบัไลเ่ขาเลา่ เขาไม่ได้มาหาท่านนี� เขามาหาข้าหรอก อย่าไปยุ่งกบัเขาเลย เขา

ไมไ่ด้ทําร้ายจิตใจข้าแม้แตน้่อยด้วยคาํพดูไร้เดยีงสาอยา่งนั �น แม้ถ้าเขาจะทําร้ายจิตใจ

ข้าให้ขุน่ข้องก็ตาม ในแง่จิตวิญญาณแล้ว เราก็สมควรทําตามคําพระคริสต์ที�ช่วยแก้ไข

คนแบบนี �ด้วยจิตวิญญาณแหง่ความถ่อมใจ” (กาลาเทยี �:�)  

ท่านไม่มวัรอการคํานบัคารวะจากผู้มาเยี�ยม ท่านเซอร์กีเดินไปหาแขกเองและ

ด้วยความเจียมตนยิ�งก็โค้งคํานบัเขาจนถึงพื �น... หลงัจากนั �นก็จูบทกัทายเขา อํานวย

พรด้วยความรักและกลา่วขอบคณุที�แขกผู้นี �มีทศันคติยกยอ่งทา่นผู้ เกรงกลวัพระเจ้า... 

นั�นเองที�ท่านเซอร์กีชอบการไม่ถือตวัของท่านและลดตวัลงขนาดที�คนทะเยอทะยาน

มกัใหญ่ใฝ่สงูต้องอึ �งและอายด้วยการถกูยกยอ่งและให้เกียรติมากเช่นนี � 

แต่นั�นยงัน้อยไปด้วยซํ �า ท่านนกับญุจูงมือแขกไปนั�งรับประทานอาหารร่วมกนั 

ท่านบริการเขา เมื�อชาวนาธรรมดาคนหนึ�งเห็นผู้ เฒ่าจิตใจงามเช่นนี � ก็เริ�มระบาย

ความเสยีใจวา่จนบดันี �แล้ว เขายงัไมม่ีโอกาสเห็นทา่นเซอร์กีอยูด่ ี

“อยา่เป็นทกุข์ไป น้องชาย” ทา่นนกับญุปลอบ “พระเจ้าทรงเมตตาสถานที�แหง่

นี � ถึงขนาดไมม่ีใครจะเดินออกไปจากที�นี�โดยยงัมีทกุข์อยู ่พระองค์จะสาํแดงให้เจ้าเหน็

วา่ใครเป็นคนที�เจ้าตามหา” 

เขานั�งสนทนาอย่างนั �น จนมีเจ้าชายองค์หนึ�งเดินทางมาที�วัดในตอนนั �น 

(เข้าใจว่าเป็นเจ้าชายแห่งราโดเนช) ซึ�งแวดล้อมด้วยคณะผู้ติดตามมากมายจากขนุ
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นางและทาสรับใช้ ท่านนกับญุลกุขึ �นต้อนรับแขกสําคญัท่านนี � ข้าทาสเจ้าชายที�กําลงั

ต้อนคนเพื�อเปิดทางให้เจ้าชายผู้ เป็นนายหวัไลแ่ขกชาวบ้านธรรมดาคนนั �นออกไปไกล

จากทั �งเจ้าชายและพระอธิการ... ในเวลานั �นเจ้าชายทอดพระเนตรเห็นพระอธิการมา

แต่ไกลก็โค้งคํานบันอบน้อมจรดพื �นแก่ท่านเซอร์กีผู้ เป็นที�พอพระทยัพระเจ้า ซึ�งจบูรับ

อํานวยพรแก่เจ้าชาย หลงัจากนั �นทั �งสองก็นั�งลง เหลา่ขนุนางรวมทั �งบรรดาพี�น้องพา

กนันั�งล้อมรอบทั �งสองอย่างเคารพ ชาวบ้านคนธรรมดาผู้นั �นก็ขดัเคืองใจและเดินผา่น

คนกลุ่มนั �นไป พยายามแทรกผ่านฝูงชนที�ยืนอยู่ตรงนั �นเพื�อมองว่าใครกันที�เป็นพระ

อธิการเซอร์กีผู้ เลื�องชื�อ เขาถามนักบวชคนหนึ�งอีกครั �งว่า “คนใส่เสื �อคลุมสีดําที�นั�ง

ทางขวาของเจ้าชายนั�นเป็นใคร” นกับวชมองเขาด้วยสายตาตําหนิ กลา่ววา่ “ทา่นเป็น

คนแปลกหน้าของที�นี�หรือ จึงไมรู้่จกัทา่นเซอร์กี” 

เมื�อนั �นชาวนาจึงรู้ถึงความไมม่ีตา ได้แตต่ําหนิตนเอง เขาเริ�มขอร้องพี�น้องบาง

คนให้ขออภยัท่านเซอร์กีที�เขาดหูมิ�นด้วยความไม่รู้ “นั�นเขาถึงเรียกพวกข้าชาวบ้าน

ร้านตลาดว่าตาสีตาสาไม่รู้ความ” เขากล่าว “ราวข้าตาบอดมองไม่เห็นว่ากําลงั

สนทนากบัใคร แล้วข้าจะมีหน้าไปพบทา่นผู้ เฒา่อีกครั �งด้วยนํ �าตาอย่างไรดี” แขกผู้ ไม่

ประสปีระสาเป็นทกุข์ เมื�ออยูร่อจนเจ้าชายเสด็จไปแล้ว เขาก็ปรี�ไปแทบเท้าทา่นเซอร์กี 

กลา่วขอขมาความไมรู้่ไมเ่ชื�อ 

แต่พระอธิการเจียมตนกลบับอกว่า “อย่าเป็นทุกข์ไปหนุ่มน้อย เจ้าคนเดียว

ตดัสินข้าถูกต้องแล้ว มีแต่คนอื�นนั�นแหละมองข้าผิด” แล้วท่านเซอร์กีก็ปลอบใจเขา

ด้วยคําพดูสั�งสอนเตือนสติให้เขากลบับ้านไปพร้อมพระพร... แต่หวัใจดีงามของชาย

เรียบง่ายกลบัสะเทือนด้วยความถ่อมใจและความรักของนกัพรตยิ�งใหญ่นี � ทําให้เขา

หวนกลบัมาที�สํานักสงฆ์และไม่ออกไปอีกเลย เขาถวายตวับวชที�นั�น บําเพ็ญเพียร

หลายปี และกลบัไปหาพระเจ้าด้วยสนัติสขุ...
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ผู้ที�พระเจ้าทรงเลอืก วิหคสวรรค์ ความยินดเีรื�องพระเจ้า แขกจากทางตะวนัออก  

“ที�ระลกึจากพาทริอาร์ค” ความคาดไมถ่งึของทา่นผู้ เฒา่ สาสน์จากพาทริอาร์ค  

คําอํานวยพรจากนกับญุ จดุเริ�มต้นการใช้ชีวิตร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

ฐานะใหมแ่ละการเชื�อฟัง การคดัลอกหนงัสอื ห้องสมดุ จํานวนพี�น้องเพิ�มขึ �น 

ข้อตกลงในการต้อนรับแขกและสญัญาทา่นผู้ เฒา่ 

(1372) 

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูส้อนสั�งที�ประเสริฐสดุและแสนดีของ

เหล่านกับวช จงชื�นชมยินดีเถิด แบบอย่างของผูพํ้านกัใน

ถิ�นกนัดาร และผูส้ถาปนาการพํานกัร่วมกนั  

อคาฟีสต์ � อิค. �� 

 
 

พระเจ้ามหศัจรรย์ในหมู่นกับุญพระองค์ เมื�อเราสรรเสริญผู้ที�ทรงเลือก พระองค์ทรง

ทํางานผ่านพวกเขาเพื�อให้เรารับความรอด ในประวตัิศาสตร์พระศาสนจกัร เราเห็น

ตัวอย่างการดูแลของพระองค์ที�คอยห่วงใยเราเสมอ ในช่วงเวลายากลําบากของ

พระศาสนจกัร เมื�อเราต้องการความชว่ยเหลอืจากพระเจ้าเพื�อคํ �าจนุความเชื�อในหวัใจ

ชาวรัสเซียออร์โธด็อกซ์อยา่งมาก หรือเวลาที�ความไร้เกียรติของผู้คนมุ่งทําลายเกียรติ

และความเชื�อออร์โธด็อกซ์ ในช่วงยากลําบากนี �เองพระเจ้าจะทรงสง่ผู้ที�พระองค์ทรง

เลอืกเพื�อรับใช้ภารกิจพิเศษ ซึ�งคนเหลา่นี �เต็มไปด้วยกําลงัแหง่พระกรุณาพระเจ้า ด้วย

ชีวิตวิเศษและการอ่อนน้อม โน้มน้าวใจคนจํานวนมากให้หนัมาหาพระเจ้าและเป็นผู้

ชี �นําหรืออาจารย์ทางจิตวิญญาณสําหรับทุกคนที�แสวงหาการชําระตนจากกิเลส



 นิมิตแหง่ปกาศกและสาสน์จากแดนไกล 119 

ตัณหาและความรอดจากบาป นักบวชหลายพันคนฝึกตนภายใต้การชี �นําทางจิต

วิญญาณ ภายหลงัก็แยกย้ายไปก่อตั �งสาํนกัสงฆ์ เมื�อถึงเวลาก็เป็นผู้นําทางผู้อื�นสูชี่วิต

นักบวช ทั �งยังแบ่งปันคําแนะนําที�ดีจากประสบการณ์ทางจิตวิญญาณแม้แต่กับ

ฆราวาสทั�วไป บ้างก็ถูกเลือกให้ดํารงตําแหน่งพระสงัฆราชหรือออกเทศนาประกาศ

พระวรสารแก่ผู้ยงัไมเ่ชื�อในพระเจ้าแท้จริง ไมว่า่ถ่อมตวัเพียงใด ถ้าพวกเขาไมต่ระหนกั

ว่าทําภารกิจยิ�งใหญ่แด่พระเจ้า ว่าจากที�ปลีกวิเวกหรือที�พักกันดารนั �น พระพร

มหาศาลกําลงัถ่ายไปสู่คนอื�น เป็นแสงแห่งพระกรุณาพระเจ้าไปทั�วแผ่นดินที�รักยิ�ง 

นอกจากนั �นด้วยการทํางานผา่นพวกเขานี �เองที�พระคณุพระเจ้าคดัเลอืกธญัพืชที�ดจีาก

กอหญ้า เลือกเหล่าคนรับเมล็ดพนัธุ์แห่งพระธรรมพระเจ้าไว้ในใจออกมาและนําไป

ปลกูกบัต้นพระคริสต์ เพื�อให้งอกเงยเป็นลกูหลานอาณาจกัรพระองค์  

หนึ�งในผู้ถกูเลอืกยิ�งใหญ่ของพระเจ้าคอืคณุพอ่นกับญุเซอร์กีของเรา ทา่นได้รับ

มอบหมายให้พลิกฟื�นจิตวิญญาณแห่งการบําเพ็ญเพียรในดินแดนรัสเซีย จุดประกาย

ไฟแห่งพระกรุณาคณุพระเจ้าในเขตแดนหา่งไกลมากมายทั�วรัสเซีย และเป็นผู้นําทาง

จิตวิญญาณที�เข้มแข็งของคณะสงฆ์จํานวนมากมายนับไม่ถ้วน จริงแท้ทีเดียวที�จะ

กลา่ววา่ ท่านเซอร์กีสําคญัสําหรับรัสเซียทางตอนเหนือคือมอสโคว์ เช่นเดียวกบัเคียฟ

ทางตอนใต้มีทา่นนกับญุอนัโทนีและฟิโอโดซี 

พระเจ้าทรงพอพระทยัจะทรงปลอบประโลมช่วงชีวิตท่านนกัพรตแหง่ราโดเนช

ผู้ถ่อมตน ด้วยพระวิวรณ์แหง่ปกาศกถึงอนาคตลกูหลานฝ่ายวิญญาณทา่นที�มีจํานวน

มากมายนบัไม่ถ้วน นี�เกิดขึ �นไม่นานนกัก่อนสํานกัสงฆ์จะตั �งบญัญัติเกี�ยวกบัการอยู่

ร่วมกนัของนกับวช ซึ�งพอจะบอกได้วา่เป็นแบบอยา่งการดําเนินชีวิตนกับวชที�สมบรูณ์

แบบแก่สาํนกัสงฆ์ออร์โธด็อกซ์ 

ตอนนั �นท่านเซอร์กีผู้ศกัดิ�สิทธิ�อายุกว่า �� ปี ท่านฝึกตนในชุมชนมาโควิตซา

เป็นเวลากว่า �� ปีแล้ว ผู้คนแห่กันมาจากทั�วสารทิศเพื�อหาความสงบใต้ร่มเงาท่าน 

เหลา่นกับวชที�ละทิ �งจากที�พํานกัเดิมก็พากนัมาหาทา่นด้วยเห็นวา่เป็นประโยชน์กว่าที�

จะอยูใ่นโอวาทพระอธิการทา่นนี � 
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คนเหล่านั �นมีท่านอาร์คิมานดริทสิโมน

แห่งสโมเลียนสก์ ท่านสเตฟานพี�ชายท่าน

เซอร์กีซึ�งทิ �งความเป็นพระอธิการที�สํานกั

สงฆ์โบโกยาเวลียนสก์มาอยู่ภายใต้สํานกั

สงฆ์ท่านเซอร์กีพร้อมฟิโอดอร์ลกูชาย ครั �น

ท่านเซอร์กีเห็นพระพรพระเจ้าที�หลั�งไหล

ล้นเหลือในสํานักสงฆ์ ก็ยิ�งสวดภาวนา

หนักและตั �งใจแรงกล้าเพื�อให้เหล่าพี�น้อง

ประสบความสําเร็จ ครั �งหนึ�งในยามดึก 

เมื�อท่านสวดภาวนาตามกิจวตัรและทุ่มเท

ภาวนาเพื�อบรรดาบุตรทางจิตวิญญาณ

ของท่าน จู่ๆ ท่านได้ยินเสียงเรียกขานชื�อ 

“เซอร์กี” ท่านประหลาดใจยิ�งแก่เสียงเรียกไม่ปกตินี �ในคืนมืดมิด ท่านภาวนาแล้วเปิด

หน้าต่างบานเล็กในเรือนพกัท่าน และเห็นนิมิตอศัจรรย์คือ กลางท้องฟ้ามีแสงสว่าง

ประหลาดเปล่งประกายและไล่ความมืดกลางคืนไปหมด ทั�วทั �งบริเวณสว่างกว่า

กลางวนั และเสียงที�ไม่เคยเห็นหรือได้ยินนี �ก็พดูกบัท่านอีกวา่ “เซอร์กี เจ้าสวดภาวนา

เพื�อลูกหลานทางจิตวิญญาณของเจ้า พระเจ้าทรงรับคําภาวนาเจ้าแล้ว จงมองไป

รอบๆ เถิด เห็นหรือไม่ นกับวชมากมายขนาดไหนมารวมตวักนัภายใต้การนําของเจ้า

ในพระนามแหง่พระตรีเอกภาพ” 

ท่านเซอร์กีเห็นนกสวยงามหลายตวัตรงหน้า ซึ�งเป็นนกที�ไม่เคยเห็นที�ไหนมา

ก่อน มนับินว่อนไม่ใช่แค่รอบสํานกัสงฆ์เท่านั �น แต่ยงับินรอบรั �ว มนับินและร้องเพลง

หวานชื�นอยา่งไมอ่าจบรรยาย... 

ทา่นได้ยินเสยีงลกึลบัจากเหนือฟา้ “กลุม่ลกูศิษย์เจ้าจะทวีคณูขึ �น หลงัจากเจ้า

จากไปแล้ว พวกเขาจะไม่ลดลง เขาจะประดบัตนสวยงามด้วยคณุธรรมความดีงาม 

เพียงเพื�อดําเนินรอยตามเจ้าเทา่นั �น” 
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ความยินดีจากสวรรค์เติมเต็มหวัใจท่านเซอร์กีผู้อ่อนน้อม นิมิตปกาศกนี �ไมไ่ด้

เกี�ยวกับท่านคนเดียว แต่เกี�ยวกับเหล่าพี�น้องที�รักยิ�ง ซึ�งเป็นลูกหลานท่านทางจิต

วิญญาณ และทา่นหวงัแบง่ปันความยินดีนี �กบัลกูศษิย์บางคน ในเรือนพกัติดกบัทา่นมี

พระจากสโมเลยีนสก์คือทา่นอาร์คิมานดริทสิโมน ทา่นเซอร์กีจึงเชิญทา่นสโิมนมาร่วม

แบง่ปันนิมิตอศัจรรย์นี �  

ท่านสิโมนประหลาดใจการเรียกพบของพระอธิการในเวลาคํ�าคืนเช่นนี � จึงเร่ง

ไปตามเสียงเรียกทนัที แต่ไม่ทนัเห็นนิมิตที�เกิดขึ �นทั �งหมด เห็นเพียงสว่นหนึ�งของแสง

ประหลาดดงักล่าว เมื�อนั �นท่านเซอร์กีจึงเล่าให้ฟังถึงสิ�งที�ท่านเห็นและได้ยินทั �งหมด 

ทั �งสองทา่นก็ปิติยินดีสั�นไหวยิ�งในพระเจ้า เช่นที�ผู้แตง่หนงัสอืสดดุีกลา่ว... 

เมื�ออา่นเรื�องราวนี �แล้ว ก็อดไมไ่ด้ที�จะหนัไปดสูภาพแวดล้อมอารามสงฆ์ชั �นสงู

ในปัจจุบนั นั�นเบธานี นี�เกทเสมนี โน่นพระคูหา นั�นคิโนวิยา และตรงนั �นกลางป่าลกึ

เป็นอาศรมเดียวดายแห่งพระจิตเจ้าผู้ศกัดิ�สิทธิ�ผู้ทรงปลอบประโลม สํานกัสงฆ์เหลา่นี �

เหมือนเด็กๆ ในสายตามารดา ซึ�งคืออารามสงฆ์ชั �นสงูของท่านเซอร์กี แต่เราจะไมล่มื

วา่เด็กเหลา่นี �ยงัเยาว์นกั ซึ�งเมื�อร้อยปีก่อนยงัไมเ่คยมี มีสาํนกัสงฆ์อีกเทา่ไรก่อนหน้านี �

ในช่วง ��� ปีที�ตั �งโดยบรรดาบุตรของสํานักสงฆ์ท่านเซอร์กี หลงัจากนี �เราจะรู้ว่า

ในช่วงชีวิตท่านเซอร์กี ลูกศิษย์ท่านก่อตั �งสํานกัสงฆ์อีก �� แห่ง หลงัจากนั �นก็เพิ�ม

จํานวนขึ �นจนเป็น �� แหง่ในภายหลงั 

แต่เพื�อบรรลจิุตวิญญาณสงูสดุของเหลา่ลกูศิษย์ทา่นเซอร์กี ท่านจําต้องทําสิ�ง

สําคญัหนึ�งในการตั �งระเบียบการดําเนินชีวิตสํานกัสงฆ์ ก่อนหน้านั �น พี�น้องแต่ละคน

ดแูลเรื�องต่างๆ ของตวัเอง ด้วยเหตนุี � แต่ละคนก็มีชีวิตของตวัเอง เป็นไปได้ว่าบางคน

เช่นท่านอาร์คิมานดริทสิโมนและนกับวชนกัรบอย่างพีรีเสวียตและออสเลียเบียก็นํา

สิ�งของบางอย่างจากโลกภายนอกเข้ามาใช้ดํารงชีพ กฎแบบนี �ทําให้เกิดช่องว่างของ

ความอิจฉาริษยา การยึดติดวัตถุ และการยกย่องคนหนึ�งเหนือกว่าอีกคน เพื�อ

แก้ปัญหาไม่ให้เกิดเรื�องบานปลายแก่ความบาปในหมู่พี�น้อง ก็จําเป็นต้องนําวิถีทาง

การใช้ชีวิตร่วมกันมาใช้ในสํานักสงฆ์ การใช้ชีวิตในเรือนพักรวมครั �งแรกในรัสเซีย
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นํามาใช้โดยท่านฟิโอโดซีแห่งปีเชียรสก์ แต่มาถึงสมัยท่านเซอร์กี การใช้ชีวิตแบบ

ร่วมกันในเรือนพักค่อยๆ ลบเลือนจางหายไป ด้วยนักบวชสมัยนั �นขาดความใส่ใจ

พิจารณาเรื� องฝ่ายจิตวิญญาณ ก็ไม่ชอบชีวิตกินรวมนอนรวม เหล่าผู้ นําฝูงแกะ

มากมายในพระศาสนจักรจําต้องทํางานหนักมากเพื�อให้ระเบียบแบบนี �ประสบ

ผลสําเร็จและตั �งต้นชีวิตสงัคมแบบสมยัท่านอคัรสาวกในอารามตน นั�นเองอาจเป็น

เหตวุ่าทําไมทา่นเซอร์กีซึ�งปกติเป็นคนถ่อมตนนอบน้อมในหวัใจ และคล้อยตามความ

ออ่นแอของเหลา่พี�น้อง ทา่นมกัผอ่นปรนตราบเทา่ที�จะไมเ่ป็นโทษตอ่ข้อพงึปฏิบตัิหลกั

ของชีวิตนกับวช ด้วยเหตนุี �ทา่นจึงไมก่ล้าตดัสนิใจด้วยความต้องการสว่นตวัที�จะนาํวถีิ

การใช้ชีวิตร่วมกนัในสํานกัสงฆ์มาใช้โดยไม่มีเหตพุิเศษจริงๆ อย่างไรก็ดี พระเจ้าให้

ท่าน ไม่ใช่ผู้อื�นใด ที�ต้องพลิกฟื�นกฎระเบียบเคร่งครัดของชีวิตการกินนอนร่วมกนัใน

สาํนกัสงฆ์ทางตอนเหนือของรัสเซยี และเป็นจริงอยา่งที�เราเห็นวา่ในสาํนกัสงฆ์ที�กอ่ตั �ง

โดยลกูศิษย์ท่าน ไม่ว่าจะที�ปิชโณช อนัโดรนิก ซีโมนอฟ ล้วนตั �งขึ �นพร้อมระเบียบการ

อยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกชีวิตส่วนตวัตั �งแต่แรกเริ�ม นั�นเป็นการทําตามคําสอนท่าน

เซอร์กี พระประสงค์พระเจ้าช่วยให้ท่านนําระเบียบการกินนอนร่วมกนัมาใช้ในอาราม

สงฆ์ชั �นสงูของทา่น โดยพระองค์ทรงช่วยในวิถีทางที�คาดไมถ่ึง  

ประมาณปี ���� มิโตรโปลตินักรีกทา่นหนึ�งมาที�สาํนกัสงฆ์ทา่นโดยมีชาวกรีก

ตามมาด้วยหลายคนจากคอนสแตนติโนเปิล ประกาศต่อหน้าท่านเซอร์กีว่า “ท่านคีร์ 

ฟิโลเฟย์ พาทริอาร์คแห่งคริสตศาสนจักรสากลแห่งคอนสแตนติโนเปิลบญัชาให้มา

อํานวยพรท่านเซอร์กีและนําของที�ระลึกมาให้ท่าน คือกางเขนปารามนัด์20และตรา

ศกัดิ�สทิธิ�พร้อมสาสน์” 

ท่านเซอร์กีผู้ถ่อมตนแปลกใจ ใครจะคิดว่าชื�อท่านโด่งดงัถึงพาทริอาร์คที�คอน 

สแตนติโนเปิล ระยะทางจากคอนสแตนติโนเปิลถึงสาํนกัสงฆ์กนัดารของทา่นไกลร่วม

                                                 
20

 ปารามนัด์ คือไม้กางเขนหรืออาจเป็นผ้าจตัุรัสขนาดประมาณ �×� นิ �วปักด้วยรูป

กางเขน ผ้านี �มีสายคล้องกบักางเขนไม้ เป็นสว่นหนึ�งของเครื�องแตง่กายสงฆ์ 
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สามพนัเวียร์สตา แล้วท่านเป็นใครกนัที�จะรับเกียรตินี �จากพาทริอาร์คแห่งคริสตศาสน

จกัรสากล 

“ดูเถิด” ท่านเซอร์กีกล่าวแก่คณะทูต “ท่านมาหาผิดคนหรือเปล่า ข้าเป็นใคร 

แคค่นบาปคนหนึ�ง ทําไมข้าต้องรับของกํานลัจากทา่นพาทริอาร์คผู้ศกัดิ�สทิธิ�ด้วย” 

“มิได้ขอรับคณุพ่อผู้ศกัดิ�สิทธิ�” คนหนึ�งกลา่วขึ �น “เราไม่ได้มาหาผิดคน เรารู้ดี

วา่ถกูสง่มาหาทา่น ไมใ่ช่มาหาใครอื�นดอก ทา่นคือทา่นเซอร์กีแหง่ราโดเนชใช่หรือไม”่ 

“ใช่ ข้าคือเซอร์กี สงฆ์คนบาป” ทา่นตอบ 

“ท่านแหละที�ท่านฟิโลเฟย์พาทริอาร์คแห่งคริสตศาสนจักรสากลส่งความ

ปรารถนาดีอํานวยพรมาให้” แขกมาเยือนยืนยนั 

เมื�อนั �น ท่านเซอร์กีก็คํานับพวกเขาถึงพื �น พาไปเลี �ยงอาหารกลางวันตาม

อตัภาพและเชื �อเชิญให้พกัผ่อนในสํานกัสงฆ์ ท่านสั�งให้พี�น้องคอยดแูลแขกจากแดน

ไกล สว่นท่านยงัไม่ทนัเปิดดขูองกํานลัที�สง่มาจากพาทริอาร์ค ก็เร่งรีบไปมอสโคว์เพื�อ

พบนกับุญอเล็กซี ท่านเซอร์กีผู้ถ่อมตนตดัสินใจไม่รับของกํานลัจากพาทริอาร์คหาก

ไม่ได้รับการอํานวยพรก่อนจากมิตรศกัดิ�สิทธิ�และอคัรสงัฆราช เมื�อท่านเซอร์กีมาถึงก็

เลา่เรื�องแขกที�มาเยือนให้ฟังและสง่มอบสาสน์จากสงัฆราชให้ด ูทา่นมิโตรโปลตินัก็สั�ง

ให้อ่าน ซึ�งใจความมีดงันี � “ด้วยพระเมตตาพระเจ้า พระสงัฆราชแห่งคริสตศาสนจกัร

สากลแห่งคอนสแตนติโนเปิล ท่านพาทริอาร์คคีร์ ฟิโลเฟย์ ในพระจิตเจ้าผู้ ทรง

ศกัดิ�สทิธิ� ถึงบตุรและผู้ ร่วมรับใช้ในความถ่อมตนของเรา ทา่นเซอร์กี ให้พระกรุณาคณุ 

สนัติสขุและพระพรเราจงมีแด่ท่าน เราได้ยินมามากเกี�ยวกบัคณุงามความดีของทา่น

ในชีวิตที�รับใช้พระเจ้า และสรรเสริญเชิดชูพระเกียรติพระเจ้ามาก ดั�งพระวาจาพระผู้

ทรงเป็นเจ้าที�ว่า “จงให้แสงท่านเจิดจรัสแก่ผู้ คนและเห็นความดีของท่าน และจัก

สรรเสริญพระบิดาท่านผู้สถิตในสวรรค์ ทว่ากฎเดียวที�ท่านยงัขาดตกบกพร่องคือทา่น

ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน จงไตร่ตรองดูเถิด แม้กษัตริย์ดาวิดผู้ เป็นปกาศกและบรรพบรุุษ

พระเจ้า ซึ�งด้วยปัญญาไตร่ตรองของทา่นนั �นยงัไมย่กย่องสิ�งใดอื�นนอกจากสิ�งนี � กลา่ว

ว่า “ณ ตอนนี � จะมีสิ�งใดที�ดีหรือเลิศเลอกว่าการได้อยูร่่วมกนักบัพี�น้องอีก” ด้วยเหตนุี � 
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เราขอให้คําแนะนําที�ดีแก่ทา่นดงันี �วา่ จงฟังความถ่อมตนของเรา ให้ทา่นจดัให้มีการใช้

ชีวิตร่วมกนั พระเมตตาจงมีแก่ท่านและพระมารดาพระเจ้าผู้ทรงบริสทุธิ�ยิ�ง และเหลา่

นกับญุและพระพรเราทั �งปวง ภาวนาเราจงมีแดท่า่นในการนี �ด้วยเทอญ” 

“ท่านจะสั�งการอย่างไรต่อไป นายท่าน” ท่านเซอร์กีเรียนถามนกับุญอเล็กซี 

เมื�ออา่นสาสน์ที�สง่มาจบ 

“พระเจ้าทรงสรรเสริญยกย่องผู้ เทิดทูนพระองค์” ท่านมิโตรโปลิตันกล่าว 

“พระองค์ทรงเมตตาทา่นด้วยสิ�งดีอยา่งนี � ที�ชื�อทา่นเป็นที�รู้จกัไปทั�วในแดนไกล แม้ทา่น

พาทริอาร์คสากลก็ยงัสง่คําแนะนําที�ดีมาให้เพื�อประโยชน์สว่นรวม เราจะแนะนําอะไร

ดีกว่านี �ได้อีกเลา่ ต้องขอบคณุท่านพาทริอาร์คสําหรับคําแนะนําอยา่งนี � ที�ท่านบญัชา

และอํานวยพรให้ เราก็ได้รับพระพรถ้วนหน้ากนั” 

สาํหรับพระอธิการผู้ถ่อมตน ถ้อยคํานี �เพียงพอแล้วที�จะทราบพระประสงค์พระ

เจ้า เมื�อกลบัจากมอสโคว์ก็ประกาศให้พี�น้องทราบถึงพระประสงค์ของพาทริอาร์คและ

มิโตรโปลิตนั นกัพรตต่างยินดีจะนํากฎใหมม่าใช้ในสํานกัสงฆ์ มีบางคนไม่พอใจบ้าง

แตไ่มก่ล้าขดั เพราะคงเป็นไปไมไ่ด้ที�จะต้านความประสงค์ของสงัฆราชทั �งสอง และคน

ที�ไมอ่ยากเปลี�ยนก็มีไมม่าก คนเหลา่นั �นไมน่านหลงัจากนั �นก็ออกจากสาํนกัสงฆ์ไป 

คราวนี �ท่านเซอร์กีพยายามเต็มที�ในการสร้างกฎระเบียบการใช้ชีวิตร่วมกนัใน

สํานกัสงฆ์ ต้องสะสางหลายงานและหลายเรื�องก่อนนํากฎใหมม่าใช้ ก่อนหน้านี �ทา่น

ไม่ต้องกงัวลเป็นธุระเกี�ยวกบัความต้องการทางวตัถขุองเหลา่พี�น้อง เพราะทกุคนดแูล

ตวัเอง และมาหาทา่นก็ตอ่เมื�อต้องการคําปรึกษาเรื�องจิตวิญญาณ เพื�อไขความคิดตน 

เพื�อเปิดเผยความทกุข์ร้อนของตวัเอง และสิ�งจําเป็นทางจิตวิญญาณ คราวนี �ทา่นต้อง

จัดการทั �งเรื�องอาหาร เสื �อผ้า สิ�งจําเป็นต่างๆ สําหรับชีวิตพี�น้องทุกคนในสํานกัสงฆ์ 

การมีทรัพย์สนิสว่นตวัหรือเรียกอะไรวา่เป็นของตวัเองเป็นสิ�งต้องห้าม ด้วยเหตนุี � เวลา

ทกุคนต้องการอะไรก็จะไปหาท่านพระอธิการ ทกุคนที�มีกําลงัความสามารถทํางานก็

ต้องทํางาน ซึ�งแน่นอนว่ายกเว้นคนแก่หรือคนป่วยซึ�งจะมีคนคอยดแูล แต่พระอธิการ

เองก็ทํางานเป็นตวัอยา่งให้ทกุคนในสาํนกัสงฆ์ 
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การใช้ชีวิตร่วมกันทําให้ต้องจัดสถานที�กินอาหารร่วมกัน สถานที�อบขนมปัง 

สถานที�เก็บเสบียง สถานที�เก็บของเครื�องใช้ และอื�นๆ ซึ�งสิ�งเหลา่นี �ต้องสร้างเพิ�มขึ �น 

เพื�อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ของการใช้ชีวิตร่วมกัน จึงต้องแบ่งแยก

หน้าที�ความรับผิดชอบระหว่างพี�น้องที�อาวโุสและอ่อนกว่า คนน่านบัถือที�สดุในหมู่พี�

น้องจะได้รับแต่งตั �งเป็นเคลาร์ ตําแหน่งนี �รู้จักดีนบัแต่เริ�มก่อตั �งสํานกัสงฆ์ในรัสเซีย 

กลา่วคือ ตําแหน่งนี �ตั �งโดยท่านฟิโอโดซีแห่งปีเชียรสก์ เคลาร์ทําหน้าที�เหมือนคนเก็บ

เงิน คนจดับญัชี และดแูลบคุลากร ในสํานกัสงฆ์คนทําหน้าที�นี �สําคญัเป็นอนัดบัสอง

รองจากพระอธิการ ถ้าวดัมีเสมียนอยูแ่ล้ว เคลาร์ก็จะทําหน้าที�อื�นด้วย คือดแูลทั �งเรื�อง

การงานสํานกัสงฆ์และเกี�ยวกบังานตดัสินคดีความ เคลาร์คนแรกๆ ในวดัท่านเซอร์กี

คือทา่นนิคอน ผู้ เขียนประวตัิทา่นเซอร์กีกลา่ววา่ “แล้วทา่นเซอร์กีก็คิดแตง่ตั �งให้ผู้ใหญ่

ท่านนี �ทําหน้าที�แทนตนในการรับใช้งานสํานกัสงฆ์เพื�อช่วยงานเป็นลําดบัสองรองจาก

พระอธิการ ท่านนิคอนผู้ประเสริฐมีเมตตาแก่ทกุท่าน ตลอดชั�วชีวิตทา่นก็เป็นหว่งเป็น

ใยคนอื�นเงียบๆ และเปี�ยมความรักตลอดเวลา ท่านรับใช้ผู้อื�นอยา่งมีสติและเต็มใจยิ�ง 

คอยปลอบประโลมคนเหล่านั �นอย่างชาญฉลาด ท่านมอบของที�คนอื�นขาดแคลนให้

เสมอ ไม่มีใครในหมู่พี�น้องดแูคลนท่าน ท่านปฏิบตัิต่อพี�น้องในวดัดียิ�งกวา่พ่อแมบ่าง

คนพึงปฏิบัติต่อลูกตนด้วยซํ �า” ความมีเมตตาธรรมของท่านนิคอนนี�เองทําให้พระ

อธิการเฒา่ผู้ยิ�งใหญ่ของทา่นพงึพอใจนกั 

ส่วนคนมีประสบการณ์มากกว่าเรื�องจิตวิญญาณ โดดเด่นทางปัญญาและ

ความอ่อนน้อม ก็จะรับแต่งตั �งจากท่านอาวโุสเป็นบิดาทางจิตวิญญาณแก่พี�น้อง ใน

บรรดาบิดาทางจิตวิญญาณของอารามสงฆ์ชั �นสงูแห่งพระตรีเอกภาพ ผู้มีชื�อเสียงคือ

ท่านซาฟวา ซึ�งต่อมาก่อตั �งสํานักสงฆ์พระมารดาพระเจ้าแห่งสตาราเชียฟสก์ใกล้

เมืองซวินิโกรัด และทา่นเอพิฟานผีู้ เขียนประวตัิทา่นเซอร์กีผู้ เปรื�องปราด 

ผู้ รักษาระเบียบวินยัโบสถ์ในช่วงพิธีคือผู้ รับเลือกดํารงตําแหน่งเอคเคลซิอารค์ 

ตําแหน่งนี �มีหน้าที�สอดสอ่งดูแลการทําตามระเบียบโบสถ์ให้ถูกต้อง กลา่วขอพรจาก

พระอธิการในตอนเริ�มพิธีและต้องผ่านการอบรมของผู้ดแูลกฎ และสว่นหนึ�งต้องดแูล
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อุปกรณ์เครื�องใช้ต่างๆ ของโบสถ์ คนทําหน้าที�นี �คนแรกในสํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กีคือ

ทา่นสโิมน หนึ�งในลกูศิษย์ใกล้ชิดที�สดุของทา่นเซอร์กี 

เอคเคลซิอารค์มีผู้ช่วยคนหนึ�งเรียกว่าปาราเอเคลซิอารค์หรือโปโนมาร์ ซึ�งมกั

เรียกว่า “คนจุดตะเกียง” หน้าที�คือคอยดูแลความสะอาดของโบสถ์ ต้องจุดตะเกียง

และดบัไฟตะเกียง กํายาน เทียนทั �งหมด เตรียมกํายาน และคอยดแูลระฆงัตามคําสั�ง

เอคเคลซิอารค์และงานอื�นๆ ที�พงึได้รับมอบหมาย 

ภายใต้การดแูลของเอคเคลซิอารค์ยงัมีคนที�เรียกวา่ คาโนนารคฮ์ ซึ�งรับหน้าที�

ควบคมุการร้องเพลงประสานเสยีงและเก็บรักษาหนงัสอืที�ใช้ในพิธีกรรม การร้องเพลง

ประสานเสยีง คนที�มีเสยีงร้องก็ต้องร้องทกุคน 

เรื�องระเบียบพิธีในโบสถ์ แน่นอน แรกเริ�มท่านเซอร์กีใช้ระเบียบของสตดูีสกี21

เรียบง่ายธรรมดาไม่ซับซ้อน แต่เมื�อมีการเปลี�ยนกฎวัด จึงเริ�มนําระเบียบแบบ

เยรูซาเล็มมาใช้ (เช่นสํานกัสงฆ์ท่านซาฟวาผู้ศกัดิ�สิทธิ�) เนื�องจากเวลานั �นมีพระสงฆ์

เพียงพอในการทําพิธีทกุวนัอยา่งเป็นทางการ ก็คือตามแบบกฎระเบียบเยรูซาเลม็ 

ท่านเซอร์กีดแูลกฎระเบียบการอยู่ร่วมกนัด้วยตวัท่านเอง ท่านสั�งให้ทกุคนทกุ

ระดบัอ่อนน้อมถ่อมตนและเมตตาผู้ ใต้บงัคบับญัชา สว่นพี�น้องทั �งหมดก็สั�งให้เชื�อฟัง

ไม่ขดัขืนต่อผู้บงัคบับญัชา การวางตวัของทุกคนต้องเรียบง่ายสงบเสงี�ยม พร้อมก้ม

ศีรษะโค้งเพื�อให้ภายนอกสะท้อนภาพความอ่อนน้อมถ่อมตนในใจ เวลาว่างเหลา่พี�

น้องต้องอยูใ่นเรือนพกัตน และต้องทํางานด้วยมอืตนเองตลอดเวลาไมใ่ห้มือวา่ง อยา่ง

ที�นกับวชเรียกกันว่า “การแบ่งกัน” เพราะ “การทํางาน” ปัจจุบนัของนกับวชคือการ

แสวงหาความรอดแก่วิญญาณตน หนึ�งในการเคารพเชื�อฟังสําคัญที�สุด เมื�อดูจาก

บนัทกึที�ปรากฏในหอสมดุและห้องเก็บอปุกรณ์ของสาํนกัสงฆ์ชั �นสงูทา่นเซอร์กี คือการ

คดัลอกหนงัสือและสมุดเย็บเล่มลายมือเขียนบนหนงัสตัว์ ผู้ เขียนประวตัิท่านเซอร์กี

                                                 
21

 สตดูีสกี คือกฎและธรรมเนียมของสํานกัสงฆ์ที�มีรากฐานจากสํานกัสงฆ์สตเูดียนแห่ง

คอนสแตนติโนเปิล ซึ�งตอ่มาเป็นแบบอย่างแก่สํานกัสงฆ์ตา่งๆ 
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ท่านหนึ�งคือทา่นอฟานาซี ซึ�งตอนหลงัเป็นผู้ก่อตั �งสํานกัสงฆ์วยึโซตสกีย์กลา่ววา่ ท่าน

เซอร์กีรักท่านอฟานาซียิ�งด้วยท่านขยันขันแข็งคัดลอกหนังสือ ตอนนี �ในห้องเก็บ

อปุกรณ์เครื�องใช้ของอารามสงฆ์ชั �นสงูเราก็ยงัเห็นพระวรสารแห่งพระคริสต์ของท่าน

สาธุคุณนิคอน ซึ�งท่านเขียนบนกระดาษไขขนาดไม่ใหญ่นัก พร้อมเขียนกํากับว่า 

“พระวรสารส่วนที�สี� บนบนัทึกของท่านนิคอนผู้สร้างปาฏิหาริย์ และไม่ให้ไว้แก่ผู้ ใด” 

เป็นสมดุจดบนัทกึซึ�งเดาวา่คงเขียนขึ �นเพื�อมอบให้ทา่นเซอร์กีด้วยมือทา่นนิคอนเองใน

ปี ���� บนกระดาษไข เป็น �� ตอน ในห้องสมดุอารามสงฆ์ชั �นสงูท่านเซอร์กียงัเก็บ

รักษาบนัทึกลายมือลํ �าค่าไว้มากมายตั �งแต่สมยัท่าน บางเล่มนํามาจากเมืองรัสโตฟ 

ซึ�งตอนนั �นเจริญรุ่งเรืองด้านหนงัสอืคําสอนที�สาํนกัสงฆ์ทา่นเกรกอรี โบโกสโลฟ จากที�

นั�นเองที�ท่านเอพิฟานีผู้ เขียนประวตัิชีวิตท่านเซอร์กีย้ายมาอยู่ในชายคาสํานกัสงฆ์

ท่านเซอร์กี สว่นสมดุบนัทกึลายมือที�เหลือเขียนขึ �นในสํานกัสงฆ์ทา่นเซอร์กีเองหรือไม่

ก็เกี�ยวข้องกบัช่วงเวลาก่อนหน้านี �ในสํานกัสงฆ์นั �น ทั �งหมดนี �สําคญัลํ �าค่า เพราะล้วน

เคยอยู่ในมือเหลา่บรุุษผู้ รับใช้พระเจ้า ซึ�งท่านเหลา่นั �นใช้ภาวนาตอ่พระเจ้า ใช้อา่นคํา

สอนให้แก่พี�น้องในสํานกัสงฆ์ และใช้เพื�อศึกษาพระธรรมแก่ตนเองด้วย สมดุบนัทึก

ลายมือที�ว่าได้แก่ หนงัสือห้าเลม่ของโมเสสบนกระดาษไข (หมายเลข �) รวมหนงัสือ

หลายเลม่จากพระพนัธสญัญาเก่า (หมายเลข �) “พิริเมนิค” (หมายเลข �) พระวรสาร 

(หมายเลข �) คําสอนท่านเยเฟรม ซีริน (หมายเลข �) �� ถ้อยคําของนกับญุเกรกอรี 

โบโกสโลฟ (หมายเลข �) และหนงัสือที�ตกแต่งอกัษรขึ �นต้นหน้าพร้อมรูปวาดสวยงาม 

พร้อมคํากํากบัว่า “เอลิเซเยฟสกายา” เป็นไปได้ว่า หนงัสือคดัลอกด้วยมือเลม่นี �เป็น

ของท่านเอลิเซลกูศิษย์ท่านเซอร์กี เรื�องของยอห์นวาจาทอง (หมายเลข �) “โซ่ทอง” 

(หมายเลข ��) หนงัสอืรวม � เลม่ (หมายเลข �� และ ��) ปันเดกต์ ของนกับญุนิคอน 

แห่งมอนเตเนโกร (หมายเลข ��) “มาตรการอันชอบธรรม” (หมายเลข ��) ในหมู่

หนังสือเพื�อประกอบพิธีกรรมที�เขียนบนกระดาษไขมีหนังสือ “คอนดาคาร์” สมัย

ศตวรรษที� �� พร้อมโน้ตเพลงซึ�งใช้ร้องสมยัท่านนกับญุเซอร์กี และหนงัสือ “สติฮิราร์” 

เขียนโดยท่านเอพิฟานี ซึ�งชดัเจนว่าท่านเขียนจากลายมือหน้าแรก เขียนว่า “คนบาป
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ผู้ รับใช้พระเจ้า เอพิฟานีผู้ ไร้เกียรต.ิ..” (ตวัตอ่ไปอา่นลําบาก) ใกล้วนัที� �� พฤษภาคม 

ในวนัระลึกถึงนกับุญเอพิฟานีแห่งไซปรัส มีเขียนกํากับว่า “แด่ท่านนกับุญเอพิฟานี

แห่งไซปรัส ผู้ ใช้ชื�อร่วมกนักบัเรา” จากหนงัสือคดัลอกลายมือบนกระดาษ เราเอ่ยถึง

หนงัสือ “โปเตรียบนิก” ซึ�งใช้ในการปลงผมนกับวช (หมายเลข ���) และหนงัสือ “คํา

สําหรับผู้ ถือศีลอดอาหาร ท่านอิซาค ซีริน” ซึ�งน่าจะเขียนขึ �นสมยัท่านเซอร์กียงัมีชีวิต

อยู ่ในปี ���� (หมายเลข ���) งานลํ �าคา่หลายชิ �นเก็บรักษารวมกนัภายใต้หวัข้อเดยีว

ที�เขียนในภาษาโบราณว่า “บนัทึกทะเบียนสองเลม่บนกระดาษ” ม้วนบนัทึกบนแผ่น

เปลือกไม้, ท่านเซอร์กีผู้กระทําอศัจรรย์, พระวรสารพระคริสต์ในสิบตอนบนกระดาษ

ของพระอีซาคี ศิษย์ผู้สงบคํา บทสดดุี � ตอนบนกระดาษ, จดหมายอซีาคี ศิษย์ผู้สงบ

คําของทา่นเซอร์กี ตั �งแต่สมยัทา่นนิคอนนั �นยงัเก็บสมดุบนัทกึโบราณ ซึ�งในที�นี �เราเอย่

ถึงแค ่� เลม่ คือ “บนัไดสูส่รวงสวรรค์” ซึ�งเขียน “ด้วยมือหยาบกระด้าง ประหลาดของ

คนไร้ค่าที�สดุในหมู่นกับวช ผู้อ่อนน้อมด้วยละอายความบาปหนกัหนาของวาร์ลาม” 

ตอนท้ายหนงัสือ นกับวชเจียมตนกลา่วว่า “โอ เจ้าจอมขี �เกียจ วาร์ลาม จงเตรียมตวั

เพื�อรับความเจ็บปวดเถิด จดุจบเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว” แตส่ิ�งพิเศษในหมูห่นงัสอืบนัทึกที�

สะสมตั �งแตส่มยัท่านนิคอนเป็นหนงัสือคดัลอกที�เรียกวา่ หนงัสือสดดุีของดาวิดพร้อม

สว่นอธิบายเสริม ซึ�งเขียนในช่วงปี ���� การประดิดประดอยของช่างเขียนในลายมือ

และการบรรจงวาดเส้นลงส ีพร้อมลงลายทองช่างงดงามเสยีนี�กระไร แตเ่รากลบัไปพดู

ถึงเรื�องกฎการใช้ชีวิตร่วมกนัในสาํนกัสงฆ์ทา่นเซอร์กีกนัตอ่เถิด  

เสื �อผ้าและรองเท้าของพระได้รับจากสํานกัสงฆ์ ทั �งท่านเอพิฟานีและโยเซฟ

แห่งวาลาคาลามเป็นพยานว่าพระอธิการเซอร์กีเองเป็นคนเย็บเสื �อผ้าและรองเท้า

สําหรับพี�น้องในสํานักสงฆ์ ด้วยเหตุนี �จึงพอคิดได้ว่า ที�วัดต้องมีโรงงานสําหรับทํา

เสื �อผ้าและรองเท้าด้วย ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆ การออกนอกรั �วสํานกัสงฆ์เป็นเรื�อง

ต้องห้าม กฎข้อนี �ปฏิบตัิเคร่งครัดโดยเหลา่พี�น้องไม่เพียงสมยัท่านเซอร์กียงัมีชีวิตอยู่

เท่านั �น แต่รวมถึงหลงัมรณภาพด้วย เมื�อครั �งหนึ�งท่านปาฟนุตีแห่งโบโรฟสก์มายงั

สาํนกัสงฆ์แหง่พระตรีเอกภาพเพื�อสวดภาวนาแด่พระตรีเอกภาพผู้ศกัดิ�สทิธิ�และกราบ
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ท่านเซอร์กีผู้กระทําอศัจรรย์ เมื�อท่านมาตามความตั �งใจแล้วก็หวงัจะกลบัไปสํานกั

สงฆ์ท่าน ในตอนนั �นเหลา่พี�น้องออกมาข้างนอกเพื�อสง่ท่านกลบัเมืองที�นอกรั �ววดั แต่

เมื�อระลกึถึงกฎห้ามออกนอกรั �วของท่านเซอร์กี ก็รีบหยดุและสวดภาวนา อําลาท่าน

ปาฟนตุีทนัท ี

เมื�อเสร็จสิ �นการตั �งกฎระเบียบใหม่แล้ว จํานวนพี�น้องก็มากขึ �น คราวนี �สํานกั

สงฆ์ก็สมบรูณ์พร้อมด้วยทกุสิ�ง แต่เพื�อไม่ให้ความสมบรูณ์พร้อมนี �นําไปสูก่ารละเลย

หรือเป็นเหตสุูค่วามอิจฉาริษยาและการตดัสนิกนัและกนั เพื�อให้เป็นไปตรงข้าม ความ

เพียบพร้อมมั�งคั�งของสํานักสงฆ์นําไปสู่การเพิ�มพูนพระพร ท่านผู้ปกครองผู้ เปี� ยม

ปัญญาจึงนํากฎวา่ด้วยการต้อนรับขบัสู้มาใช้ 

ทา่นคิดวา่การตั �งกฎนี �เป็นสิ�งสาํคญัสาํหรับสาํนกัสงฆ์ โดยทา่นยงักลา่วด้วยคาํ

พยากรณ์จากพระจิตเจ้าเพื�อยืนยนัความประสงค์เรื�องนี �ด้วยคําสญัญาพิเศษของการ

ปกปอ้งโดยพระเจ้า “ถ้าพวกเจ้า ลกูๆ ทั �งหลาย” พระอธิการกลา่ว “รักษาคําสั�งเราโดย

ไม่ขดัข้องแล้ว เมื�อถึงเวลาที�เราจากโลกนี � สํานกัสงฆ์ก็จะรุ่งเรืองไม่เสื�อมสลายเป็น

เวลานานหลายปีด้วยพระกรุณาคุณพระเจ้า” มือท่านเซอร์กียื�นไปช่วยคนทุกข์ยาก

มากมาย ดงัที�ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐกลา่วไว้ “เหมือนแม่นํ �าหลายสายมาบรรจบกนั 

แต่เงียบงันด้วยธารใต้นํ �า” ถ้ามีใครต้องทนรับความเย็นยะเยือกหรือหิมะหนาในฤดู

หนาว หรือทนลมพาย ุและจําต้องพกัที�สํานกัสงฆ์นานกว่าปกติแล้ว ตลอดเวลาที�อยู่

ที�นี� เขาจะได้รับทกุอย่างที�ต้องการ สว่นคนเร่ร่อน คนจน และคนป่วยมกัจะมาพํานกั

เป็นเวลานานๆ โดยรับการเลี �ยงดเูต็มที�ตามที�พระอธิการเฒา่สั�งไว้ สํานกัสงฆ์เคยเป็น

ที�สงบเปลา่เปลี�ยว บดันี �เป็นสถานที�โดดเด่นออกมาจากป่าดิบทึบในทางแยกชีวิตคน 

คนส่วนใหญ่ที�เดินผ่านรั �วสํานกัสงฆ์ที�ต้อนรับขบัสู้นี �โดยไม่สนใจมกัเป็นพวกเจ้าชาย

หรือแมท่พัพร้อมเหลา่ทหาร แตส่าํนกัสงฆ์ทา่นเซอร์กีเต็มใจเปิดต้อนรับคนอื�นๆ พร้อม

ให้เกียรติอย่างสงูและสง่แขกกลบัด้วยเสบียงอาหารมากมาย แต่ก็มีบางปีที�บนัทึกวา่

เป็นปีที�อดอยากแร้นแค้นทั�วแผ่นดินรัสเซีย เช่นปี ���� เกิด “ความล้มเหลวหนกัของ

เจ้าชายรัสเซีย” ต่อทตูจากโคฌานแห่งตาตาร์ และในปี ���� เกิดโรคระบาดร้ายแรง
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ทั�วประเทศ จนคนเมืองสโมเลียนสก์เหลือชีวิตรอดเพียง �� คนเท่านั �น ส่วนปี ���� 

มอสโคว์แพ้สงครามจากการรุกรานของโอลเกิร์ด และปี ���� แผ่นดินรัสเซียราบคาบ

ด้วยนํ �ามือข่านต็อกตามึช ในปีนั �นเองที� “มีการเรียกเก็บสว่ยบรรณาการครั �งมโหฬาร 

เป็นภาระหนกัหนว่งไปทั�วอาณาจกัร และกระทบถึงทกุคนไมม่ีเรียกคนื (สมัปทาน)” ไม่

ต้องสงสยัเลย ในปีเหลา่นั �น สาํนกัสงฆ์ทา่นเซอร์กียอ่มตกระกําลาํบาก แตท่กุคนในนั �น

ก็แบ่งปันกนัเท่าที�มี ปัจจุบนัสํานกัสงฆ์ก็ยงัคงแบ่งปันกนัตามบญัญัติเคร่งครัดวา่ด้วย

การต้อนรับขบัสู้แขก ซึ�งทิ �งเป็นมรดกแก่คนในสํานกัสงฆ์ที�ทา่นก่อตั �ง ไม่ว่าจะสมยันั �น

หรือสมยันี �ก็ตาม ในความสมบรูณ์พร้อมของสิ�งจําเป็นตอ่ชีวิตนั �น ไมอ่าจไมเ่ห็นพระพร

พระเจ้าที�พิเศษเหนือสาํนกัสงฆ์นี �ด้วยแรงอธิษฐานของทา่นผู้ เฒา่สงูคา่นี �ได้ 



 

บทที� ��  

พายฉุบัพลนั 

ความลาํบากในถิ�นกนัดาร เหตเุกิดในโบสถ์ พระอธิการถ่อมตนสมคัรใจเนรเทศตนเอง 

บทเรียนจากทา่นมิโตรโปลตินัฟิลาเรียต มาฮรา พบมิตรผู้ศกัดิ�สทิธิ� ที�คีร์ฌาช 

 ความทกุข์ยากของพี�น้องสามคน สาํนกัสงฆ์ใหม ่พี�น้องกบัทา่นมิโตรโปลตินัอเลก็ซี

ทตูอยูก่บัทา่นเซอร์กี การเชื�อฟัง “ตอ่พระโอษฐ์พระคริสต์” 

ชยัแหง่รักและ “ดวงอาทติย์อีกดวง”... ความเจ็บป่วยของทา่นเซอร์กี 

(1372 – 1375) 

 
จงชื�นชมยินดีเถิด กฎแห่งความเชื�อและแบบอย่างแห่ง

ความถ่อมใจจิตวิญญาณ 

อคาฟีสต์ � อิค. � 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูย้อมสยบตนต่อพระประสงค์พระเจ้า

และหวัหนา้ตน ที�ไดร้ับการแต่งตั�งจากพระเจ้า 

อคาฟีสต์ � อิค. �� 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูป้ักเสาศิลาที�สูงส่งแห่งความดี จงชื�น

ชมยินดีเถิด ผูผู้กมดัหวัใจไวไ้ม่ใหคิ้ดร้ายในชีวิตตน... 

อคาฟีสต์ � อิค. � 
 

 

หลงัท่านเซอร์กีนํากฎระเบียบใหม่มาใช้ในสํานกัสงฆ์ เหมือนทุกอย่างเป็นไปด้วยดี 

ปลอดภยัจากสิ�งรบกวน แต่ใครจะรู้วา่จะเกิดอะไรวนัพรุ่งนี � โอ เราต้องระวงัขนาดไหน 

เพื�อให้โลกภายนอกและสิ�งที�ยึดเหนี�ยวไว้ไม่แปรเปลี�ยนเป็นสิ�งทําร้ายเราด้วยกิเลส ที�

ซอ่นเร้นในเบื �องลกึหวัใจมนษุย์ยากหยั�งถึง 
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“บอ่ยครั �ง” นกับญุปลาโตนกลา่ว “พระเจ้าสง่บททดสอบมายงัมนษุย์ชอบธรรม 

โดยการทดลองใจ ความดีในตัวเขาจะแจ่มชัดขึ �น เหมือนทองคําสะอาดบริสทุธิ�ใน

เปลวไฟ” นั�นเป็นสิ�งที�พระเจ้าทรงทดลองท่านเซอร์กีเช่นกนั จู่ๆ ก็เกิดพายมุา ซึ�งแทบ

ทําให้สํานกัสงฆ์ท่านพงัครืนลงตามแรงลมและเกือบทําลายเสาหลกัคือพระอธิการผู้

ก่อตั �ง “ใครจะคิด” ท่านนกับญุกลา่ว “ว่าทั �งหมดเกิดจากฝีมือท่านสเตฟานพี�ชายแท้ๆ 

ที�ร่วมสร้างสํานักสงฆ์นี �ขึ �นมา ผู้บําเพ็ญเพียรกับท่านเซอร์กีตั �งแต่แรก แต่แน่นอน

เหลอืเกินวา่ หลบอะไรก็หลบได้แตห่ลบไม่พ้นเรื�องร้าย และการทดลองใจนี �เจ้าไม่มีวนั

หลดุพ้น ‘เรื�องร้ายมีอยู่ในเมือง เรื�องร้ายก็มีในชนบทเช่นกนั’ (� โครินธ์ ��:��) เรื�อง

ร้ายจากพี�น้องจอมปลอม เรื�องร้ายจากคนใกล้ตวั” 

สเตฟานมาถึงสํานกัสงฆ์ในที�กนัดารของเซอร์กีน้องชาย แน่นอน ตามความ

หลงใหลต่อชีวิตเคร่งครัดมากกว่าที�เขาพึงปฏิบตัิที�มอสโคว์ ทว่าในความปรารถนา

ดงักลา่ว ท่านปฏิเสธตําแหนง่พระอธิการสํานกัสงฆ์โบโกยาเวลียนสก์ สเตฟานไมอ่าจ

เอาชนะกิเลสความมักใหญ่ใฝ่สูงในตัว ท่านเป็นพี�ชายคนโตของเซอร์กี ท่านร่วม

วางรากฐานตั �งสํานกัสงฆ์ใหม่แห่งนี �กบัน้องชาย เป็นไปได้ว่า ท่านเองนําเงินบริจาคที�

ได้จากมอสโคว์มาให้สํานกัสงฆ์ด้วย ซึ�งทั �งหมดที�กล่าวมาล้วนอาจส่งผลให้เขาเห็น

ความสําคญัของตวัเองเป็นที�หนึ�ง เราพอคิดไปว่าในหมู่คนที�ไม่พอใจแนวทางปฏิบตัิ

ของสาํนกัสงฆ์ใหมน่ี �คงเป็นกลุม่คนที�เป็นพวกทา่นสเตฟานเป็นแน ่

วนัเสาร์หนึ�ง ท่านเซอร์กีประกอบพิธีสวดช่วงคํ�าอยูห่น้าพระแทน่ในโบสถ์ สว่น

ท่านสเตฟานซึ�งชอบร้องเพลงในโบสถ์ยืนที�นกัร้องประสานเสียงด้านซ้ายมือ ทนัใดนั �น

ทา่นเซอร์กีได้ยินเสยีงดงัของพี�ชายถามผู้อา่นแคนอนวา่ 

“ใครกนัเป็นคนเอาหนงัสอืนี �ให้เจ้า” 

“พระอธิการ” เขาตอบ 

ความโมโหโกรธาบ้าอํานาจกลืนกินท่านสเตฟานชั�วขณะ “ใครเป็นพระอธิการ

ที�นี�” สเตฟานสวนทนัควนั “ไม่ใช่ข้าหรือที�วางรากฐานก่อตั �งสํานกัสงฆ์นี �” สเตฟาน

กลา่วพร้อมคําอ้างอื�นๆ ที�ไมจ่ริง 
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ท่านนกับุญฟังแล้วเข้าใจดี ว่าความขดัเคืองใจของพี�แอบซ่อนความไม่พอใจ

กฎระเบียบใหมข่องสาํนกัสงฆ์ในหมูพ่ี�น้อง เรากลา่วแล้ววา่พี�น้องบางคนที�ไมพ่อใจกฎ

ใหมท่ิ �งสาํนกัสงฆ์ไปแล้ว แตแ่นน่อนวา่มีบางกลุม่ที�อยากเปลี�ยนแม้พระอธิการ 

ตําแหน่งพระอธิการไม่ได้ดึงดดูใจท่านเซอร์กีผู้ถ่อมตนอยู่แล้ว ทว่าท่านอยาก

ควบคมุกลุม่คนที�ไมอ่ยากอยูใ่ต้การปกครองท่าน จึงใช้โอกาสในการละวางภาระหนกั

อึ �งนี � ให้โอกาสพวกไมพ่อใจทา่นพิจารณาตดัสนิด้วยดลุพินิจแหง่จิตสาํนกึของเขาเอง  

เมื�อเสร็จสิ �นพิธีสวด ท่านไม่ได้กลับเข้าเรือนพักเหมือนวันก่อนๆ ไม่ได้

รับประทานอาหารที�โรงอาหารอย่างพี�น้องทุกคน ไม่มีใครสงัเกตว่าวนันี �ท่านไม่อยู่ 

ทา่นเดินออกจากสาํนกัสงฆ์ไปตามถนนที�มุง่หน้าสูเ่มืองคีเนล... 

ผู้อ่านชีวประวตัิท่านเซอร์กีผู้ประเสริฐคงพึงหยุดคิดเกี�ยวกบัการกระทําท่าน

นกับญุ เราจะดตูวัอย่างการวิเคราะห์ของนกับญุฟิลาเรียตมิโตรโปลิตนัแห่งมอสโคว์ 

“เห็นชดัวา่” ทา่นกลา่ว “การกระทําของทา่นเซอร์กีนี � เราเห็นความอดทน ถ่อมตน และ

เจียมตนอยา่งสงบของนกับญุ แต่สิ�งที�ไม่อาจเข้าใจนกัคือ เหตใุดท่านจึงไม่กลบัไปทํา

ความเข้าใจกบัสเตฟานพี�ชาย ทําไมจึงให้คนคนเดียวทําให้ท่านต้องทิ �งพี�น้องทั �งหมด

ในสาํนกัสงฆ์และงานรับใช้พระเจ้าที�ทา่นรับมอบหมายให้จดัการตามอํานาจ” 

“มีหนทางพิเศษสําหรับเหลา่นกับญุ” ท่านนกับญุชาญฉลาดตอบคําถามข้อนี � 

“หนทางที�ทกุคนต้องยึดถือเคารพ เพราะเป็นทางที�มีแต่พระเจ้าพระองค์เดียวควบคมุ

ไว้ด้วยพระกรุณาคณุพระองค์และเกิดขึ �นในภายหลงัด้วยพระองค์เท่านั �น แต่หนทาง

แบบนี �ไมใ่ช่ทกุคนมีสทิธิเดินตาม เพราะคงดโูหดร้ายเกินไป ถ้าหากทกุคนจะเลอืกเดิน

ตามทางนี �ด้วยตวัเอง ลกัษณะนั �นคือสิ�งที�เราวิเคราะห์กนัอยู”่ 

“ถ้าพอ่มีลกู หรือหวัหน้ามีลกูน้องในปกครองที�กระด้างกระเดื�อง จงอยา่นิ�งเฉย

หรือเงียบ หรือปล่อยให้เขาทําตามใจโดยไม่ตําหนิหรือพยายามแก้ไข เราจําได้ถึง

ตวัอย่างน่ากลวัของการต่อวา่และลงโทษคนในโอวาท ซึ�งเพิกเฉยหน้าที�ดงักลา่ว พระ

เจ้าจึงลงโทษเอลียาห์ผู้อบัจน ‘เราจะแก้แค้นลงโทษครอบครัวเขาตลอดไปจากความ

เลวทรามของลกูเขา ซึ�งเขาเห็นอยู่แล้ว เพราะลกูเขาพูดถากถางพระเจ้าและเขาไม่
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ยอมลงโทษ’ (� พงศ์กษัตริย์ �:��) ถ้าเพราะการทดลองหรือความไม่พอใจ ทําให้

ปรารถนาจะหนีไปจากที�นั �น ที�ซึ�งเจ้าถกูแต่งตั �งให้ปกครองด้วยอํานาจถกูต้อง เช่นนั �น

แล้วเจ้าจงระวงัตน เจ้าอาจรับผลจากการทําตามใจตน เพราะด้วยความไม่ดีจากการ

ทําตามใจ เจ้าไมอ่าจหนีพ้น และไมม่ีวนัรับสนัติสขุที�ตามมาได้เลย” 

ถ้าในเหตุการณ์ดงักล่าวท่านเซอร์กีไม่ได้ทําตามหลกันี � เช่นนั �นท่านทําตาม

หลกัใดเลา่ เพราะนกับญุยอ่มต้องทําตามกฎระเบียบนกับญุ เราเข้าใจการกระทําทา่น

ด้วยใช้กฎอคัรสาวกได้หรือไม ่ที�วา่ “จงตดัสนิตวัเองก่อนวา่เจ้าไมไ่ด้ขดัขวางพี�น้องเจ้า 

หรือลอ่ลวงเขา” (โรมนั ��:��) ท่านเซอร์กีผู้มีญาณเห็นการณ์ลว่งหน้าเห็นแล้วว่าไม่

เหมาะสมจะตําหนิหวัหน้าในสํานกัสงฆ์ตรงๆ เพราะถ้าเป็นเช่นนั �น การตําหนิจะเป็น

การทะเลาะกบัผู้ปกครอง และเป็นการแตกหกัระหวา่งพระอธิการกบัผู้อาวโุสในวดัซึ�ง

เป็นพี�ในสายเลือด (และมีสถานภาพใกล้เคียงกบัทา่นเจ้าอาวาส) เป็นไปไม่ได้ที�จะไม่

มีการขดัแย้งตอ่ไปกบัพี�น้องอื�นๆ 

ในสถานการณ์ลําบากดงักลา่ว ผู้ เฒ่าเปี�ยมปัญญาพบวิธีที�ตนเองไมข่วางใคร 

แต่ทําลายการลอ่ลวงที�คนอื�นสร้างขึ �น ท่านไมเ่ลา่ให้ใครที�สํานกัสงฆ์ฟังเกี�ยวกับสิ�งที�

พี�ชายทํา การเดินออกจากสํานักสงฆ์และละทิ �งตําแหน่งพระอธิการเป็นการให้ยา

ขนานดีที�สุดเพื�อรักษากิเลสความบ้าอํานาจ พระเจ้าซึ�งทรงปกปักรักษาวิถีผู้ รับใช้

พระองค์ ทรงใช้การลาออกจากตําแหน่งอย่างสมคัรใจนี �ในการสมานความรักต่อตวั

ทา่นในหมูค่นในสาํนกัสงฆ์ให้กลบัมาด้วยอํานาจทา่นนกับญุอเลก็ซี” 

นั�นคือสิ�งที�ทา่นนกับญุฟิลาเรียตคิดเกี�ยวกบัการ “เนรเทศตนเองอยา่งสมคัรใจ” 

ระหวา่งทางไปเมืองคีเนลก็ใกล้คํ�าแล้ว ทา่นแวะพกัในป่าดิบลกึ สวดภาวนาตอ่

พระเจ้าและนอนเพียงเลก็น้อย ตอนเช้าทา่นเดินทางตอ่ถึงสาํนกัสงฆ์มาฮริชสก์ 

ที�นี�มีพระอธิการผู้ เป็นมิตรทางจิตวิญญาณและเป็นคู่สนทนา คือท่าน 

สเตฟานซึ�งเป็นศิษย์เดิมของอารามสงฆ์ชั �นสงูแหง่เคียฟ-ปีเชียรสก์ ทา่นหนกีารรุกราน

ของชาวละตินมามอสโคว์ ในระยะทาง �� เวียร์สตาจากสํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กี ท่าน

ก่อตั �งสํานกัสงฆ์กนัดารในพระนามพระตรีเอกภาพเหมือนท่านเซอร์กี ทั �งสองไปมาหา
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สูก่นัเป็นประจําเพื�อสนทนาทางจิตวิญญาณและปลอบประโลมกนั เมื�อทา่นสเตฟานรู้

ว่าสหายเซอร์กีมาถึง ท่านก็สั�งตีประกาศเรียกพี�น้องในสํานกัสงฆ์ทั �งหมดมาต้อนรับ

ทา่นเซอร์กี การพบกนัเช่นนี �ช่างนา่ตรึงตราหวัใจ เขากราบคารวะแทบพื �นให้กนัและกนั 

ขอให้อีกฝ่ายเป็นผู้ ให้พรและสวดภาวนาให้อีกฝ่าย ไม่มีฝ่ายไหนอยากลุกขึ �นก่อน 

ความอ่อนน้อมเจียมตนของเขาช่างยิ�งใหญ่เพียงนี � ในที�สดุ ท่านเซอร์กีผู้ เป็นแขกต้อง

ยอมลกุขึ �นและให้พรพระอธิการและมิตรพร้อมพี�น้องอื�นๆ  ทั �งหมดจึงเข้าไปในโบสถ์

เพื�อสวดภาวนาสั �นๆ หลงัจากนั �นท่านสเตฟานผู้ รักการต้อนรับขบัสู้จึงเสนอให้ท่าน

เซอร์กีกินอาหารตามอธัยาศยั แล้วนั�งลงสนทนาเรื�องความรอดของวิญญาณ  

ท่านเซอร์กีใช้เวลาที�สํานกัสงฆ์ของมิตรไม่กี�วนั ท่านเดินสํารวจรอบบริเวณที�

กนัดารแถวสาํนกัสงฆ์พร้อมพระอธิการ และยินดีกบัความเจริญรุ่งเรืองของสาํนกัสงฆ์ 

ในสดุก็กลา่วแก่ท่านสเตฟานว่า “เราเองก็อยากอยู่หรอกคณุพ่อ ที�จะแสวงหาที�วิเวก

แห่งใหม่แก่ตวัเอง ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า ซึ�งเราจะปลีกตนตามลําพงัสงบ

เงียบ ศิษย์ท่านรู้จักพื �นที�แถบนี �ที�กันดารจริงๆ ดังนั �นขอท่านด้วยหวัใจเถิด โปรดให้

ศิษย์คนหนึ�งพาข้าไปหาที�แหง่นั �นด้วยเถิด”  

ท่านสเตฟานไม่เพียงยินดีด้วยความรักยิ�งที�จะทําตามที�ท่านเซอร์กีขอ โดยให้

ลกูศิษย์นามสโิมนไปสง่ทา่นเซอร์กี แตท่า่นสเตฟานยงัเดินไปสง่เป็นระยะทางกวา่สาม

เวียร์สตาจากวดัที�พํานกั ซึ�งพวกเขาแวะพกัดื�มนํ �าจากบ่อนํ �าธรรมชาติและจากลากนั

ตรงนั �น จนปัจจุบนั บ่อนํ �านั �นยงัเป็นที�ตั �งของวดัน้อยที�สร้างขึ �นเพื�อระลึกการจากลา

ของมิตรทั �งสอง ทกุปีมีการเดินแหไ่ปถึงวดัน้อยนั �นจากวดัมาฮริชสก์ของทา่นเซอร์กี 

ทา่นเซอร์กีเดินเวียนรอบป่ารกชฏัพร้อมพระสโิมนที�มาสง่เป็นระยะทางไกล ใน

ที�สดุก็พบที�วิเศษริมแมน่ํ �าคีร์ฌาช ซึ�งทา่นเลอืกปลกีตนเพื�อออกสนัโดษอีกครั �ง 

จําเป็นต้องพดูอีกหรือไมว่า่ สาํนกัสงฆ์แหง่พระตรีเอกภาพของทา่นเซอร์กีหดหู่

ขนาดไหนเมื�อพระอธิการเนรเทศตนเอง นกับวชดีที�สดุในสํานกัสงฆ์พากนักงัวล ตอน

แรกพวกเขาคิดว่าพระอธิการจะกลบัมา ทว่าความคาดหวงัไม่เป็นผล... พี�น้องจึง

ออกไปหาท่านตามชายป่าทีละสองสามคน บ้างก็หาตามหมู่บ้าน ตามเมืองตา่งๆ แต่
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ไม่มีใครเจอท่านที�ไหนเลย...หลายคนที�รู้สึกเหมือนกําพร้าทางจิตวิญญาณเมื�อไม่มี

พระอธิการเฒา่ผู้ เป็นที�รัก ก็ตดัสนิใจออกจากสาํนกัสงฆ์ซึ�งคราวนี �เหลอืนกับวชไมกี่�คน 

ว่างเปล่าไม่น่าอยู่เสียแล้ว... แต่พี�น้องท่านหนึ�งมาเมืองมาฮราเพื�อพบท่านสเตฟาน 

และได้ยินจากทา่นวา่ ทา่นเซอร์กีเดินทางตอ่ไปยงัที�กนัดารเพื�อพํานกัที�นั�น ด้วยดีใจยิ�ง 

นกับวชผู้จริงใจก็อยากตามรอยพระอธิการ แต่ภายหลงัคิดได้ว่า ควรกลบัไปที�สํานกั

สงฆ์เดิมเพื�อปลอบประโลมพี�น้องที�นั�นที�ยงัเศร้าใจด้วยข่าวน่ายินดีนี � แน่นอน ข่าวนี �

น่ายินดีแก่คนเศร้าโศกไม่หาย เมื�อรู้ว่าผู้นําทางและบิดาอยู่ที�ไหนตอนนี � พวกเขาไม่

อาจทนการพลดัพรากจากทา่นตอ่ไป จึงทยอยย้ายไปอยูท่ี�คีร์ฌาชทีละคนสองคน ทา่น

นกับญุก็รับพวกเขามาอยู่ด้วยความรักและช่วยสร้างเรือนพกัใหม่ที�นั�น ท่านลงมือขดุ

บ่อนํ �าใหม่ซึ�งยงัตั �งอยู่ที�นั�นจนถึงปัจจบุนั เหลา่พี�น้องหวงัสร้างโบสถ์ขึ �น ท่านเซอร์กีจึง

ส่งลกูศิษย์สองคนไปหาท่านมิโตรโปลิตนัอเล็กซีเพื�อขอพรในการดงักล่าว พวกเขา

ได้รับพระพรในเวลารวดเร็ว โบสถ์แห่งใหม่จึงสร้างขึ �น... ผู้ เขียนประวตัิท่านเซอร์กียงั

เก็บรักษาคําภาวนาที�ทา่นผู้ เป็นที�พอพระทยัพระเจ้าใช้สวดภาวนาในการสร้างโบสถ์นี �

ว่า “ข้าแต่พระเจ้าแห่งอานภุาพ และทรงปกป้องชาวอิสราเอลด้วยการอศัจรรย์ตั �งแต่

อดีตกาล พระผู้ประทานพระบญัญตัิแก่โมเสสของพระองค์ด้วยสญัลกัษณ์หลายหลาก

มากมาย พระองค์ทรงสาํแดงชยัชนะเหนือศตัรูแก่กิเดโอน พระองค์จากนี �ไป พระผู้ทรง

เป็นกษัตริย์ โปรดทรงฟังข้า ผู้ รับใช้ที�วิงวอนพระองค์ โปรดทรงรับคําวิงวอนข้าและ

อํานวยพรแก่สถานที�แห่งนี �ด้วยเทอญ โปรดให้เป็นที�ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพื�อ

เทิดทนูและบชูาแดพ่ระมารดาพระเจ้าผู้ทรงบริสทุธิ�ยิ�งของพระองค์ และเป็นเกียรติแด่

การประกาศข่าวแก่พระนาง ให้ที�นี�เป็นที�ที�พระนามพระองค์รับการสรรเสริญ ทั �งพระ

บิดาเจ้า พระบตุร และพระจิตเจ้าผู้ทรงศกัดิ�สทิธิ�ด้วยเถิด อาเมน” 

ด้วยความช่วยเหลอืจากพระเจ้า การสร้างโบสถ์ใหมผ่า่นไปด้วยดี นกับวชและ

ฆราวาสมากมายอาสามาช่วยสร้างทั �งเรือนพกัและโบสถ์ บ้างช่วยขนวสัดอุปุกรณ์ ขนุ

นางและคหบดีบริจาคเงินเพื�อใช้จ่ายในการก่อสร้าง จํานวนพี�น้องที�นี�เพิ�มขึ �นรวดเร็ว 

และทา่นเซอร์กีนํากฎการอยูร่่วมกนัมาใช้ด้วย 
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เวลาผ่านไปประมาณ �-� ปี นกับวชที�สํานกัสงฆ์แห่งพระตรีเอกภาพซึ�งยงัไม่

อยากจากถิ�นฐานเดิมที�พระอธิการตนบําเพ็ญเพียร ยงัปลอบใจตวัเองเรื�อยไปว่าทา่น

จะกลบัมาที�นี�อีก คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที�ท่านเซอร์กีผู้ เปี�ยมความรักจะทอดทิ �งสถานที�ซึ�ง

ท่านสร้างขึ �นมาอย่างยากลําบาก และเป็นที�ที�ท่านเห็นพระพรพระเจ้าสถิตอยู่ หลาย

ครั �งนกับวชเหลา่นี �มาที�คีร์ฌาชหวา่นล้อมให้ทา่นเซอร์กีเดินทางกลบัไปสาํนกัสงฆ์แห่ง

พระตรีเอกภาพ แต่ท่านเซอร์กีไม่ยอมรับคําขอร้อง ยงัพํานกัที�วดัใหม่ เมื�อนั �นเหลา่ผู้

อาวโุสของสํานกัสงฆ์แห่งพระตรีเอกภาพที�รักพระอธิการศกัดิ�สิทธิ�ของตนเสมือนบตุร 

และด้วยความผูกพนัต่อสํานกัสงฆ์ท้องถิ�นนี � พวกเขาจึงเดินทางไปมอสโคว์เพื�อพบ

นักบุญอเล็กซี ด้วยรู้ว่าท่านเซอร์กีเคารพท่านอัครสงัฆราชนี �มากเพียงใด พวกเขา

พยายามอ้อนวอนทั �งนํ �าตาให้ท่านอเล็กซีใช้อํานาจสมณศกัดิ�เพื�อเรียกท่านเซอร์กี

กลบัไปหาพวกเขา ซึ�งเป็นดั�งลกูกําพร้าของบิดาผู้กระทําอศัจรรย์ 

“ท่านผู้ ศักดิ�สิทธิ�” พวกเขากล่าวแก่มิโตรโปลิตัน “ท่านเห็นแล้วถึงการพลดั

พรากของเราจากบิดาทางจิตวิญญาณ เราตอนนี �อยูด้่วยกนัเหมือนลกูแกะไร้ผู้ดแูล ทั �ง

นกับวชศกัดิ�สทิธิ� ทั �งผู้อาวโุส และพระสงฆ์ที�มาชมุนมุกนัด้วยพระประสงค์พระเจ้า เรา

ล้วนไมอ่าจทนการพลดัพรากนี � คนออกจากที�นี�ไปคนแล้วคนเลา่ ย้ายไปหาท่าน... เรา

ไม่อาจอยูท่ี�เดิมตอ่ไปโดยปราศจากท่าน... ดงันั �น ถ้าท่านโปรดช่วยเรา พระสงัฆราชที�

พระเจ้าโปรดประทานแก่เรา โปรดทรงทําตามคําขอเราด้วยเถิด โปรดสั�งให้ทา่นเซอร์กี

กลบัมาสาํนกัสงฆ์เดิมของทา่น เพื�อที�นั�นจะได้ไมร้่างไปในที�สดุ” 

ท่านนกับุญอเล็กซีเข้าใจดีว่าท่านเซอร์กีมีความหมายเพียงใดต่อสํานกัสงฆ์

แห่งพระตรีเอกภาพ แต่ท่านเล็งเห็นว่าที�นั�นมีคนเอาแต่ใจที�ทําร้ายจิตใจเปี�ยมพระพร

ของท่านเซอร์กีแสนสาหสั คอยต่อต้านบิดาตน ต่อต้านความประสงค์ของพาทริอาร์ค

แห่งพระศาสนจักรสากล ส่วนพวกลกูศิษย์น่าเห็นใจที�เสียใจไม่หาย ต้องพลดัพราก

จากผู้นําทาง แตท่า่นไมอ่ยากใช้อํานาจสงฆ์แทรกแซงมิตรศกัดิ�สทิธิ� ทา่นมิโตรโปลิตนั

อวยพรเหลา่นกับวชและให้คําปลอบประโลม สง่พวกเขากลบั และรีบสง่คณะทตูทา่น

ไปหาท่านเซอร์กี บคุคลในคณะประกอบด้วยอาร์คิมานดริทสองท่านคือท่านเกราซิม
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และทา่นเปาโล คณะทตูมาถึงคีร์ฌาชและทกัทายทา่นเซอร์กีอยา่งเป็นกนัเอง “คณุพอ่

ขอรับ” พวกเขากลา่ว “ท่านมิโตรโปลิตนัอเล็กซีอวยพรท่านและยินดียิ�งที�ได้ยินข่าวดี

เกี�ยวกบัชีวิตทา่นในดินแดนหา่งไกลนี � และพระนามพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญผ่าน

ท่านที�นี� แต่ท่านอเล็กซีก็บญัชาให้เรียนท่านว่า น่าจะพอเพียงแล้วที�ท่านสร้างโบสถ์

ใหม่ที�นี�และรวบรวมพี�น้องไว้มากมาย ขอท่านจงเลือกศิษย์ที�มีประสบการณ์ทางจิต

วิญญาณมาคนหนึ�ง ให้ดําเนินการก่อตั �งสาํนกัสงฆ์ใหม่นี �แทนท่าน สว่นท่านเองจงเร่ง

กลบัไปสาํนกัสงฆ์พระตรีเอกภาพเดิม เพื�อเหลา่พี�น้องเศร้าเสยีใจที�พลดัพรากจากทา่น

มาเนิ�นนานจะได้ไมแ่ยกย้ายไปเสยีหมดจากที�นั�น สว่นคนกระด้างกระเดื�องและไม่เชื�อ

ฟัง เราจะให้เขาออกไป เพื�อที�นั�นจะไม่เหลือคนไม่ประสงค์ดีแก่ท่าน เพียงขอทา่นอยา่

ดื �อดงึ ด้วยพระเมตตาพระองค์และพระพรของเราจกัอยูก่บัทา่นตลอดไป” 

“โปรดเรียนตอบเถิด” ท่านนกับญุตอบเจียมตนยิ�ง “ถึงท่านมิโตรโปลิตนัผู้ เป็น

นายเรา ทุกอย่างที�ท่านกล่าวมา เราขอรับไว้ด้วยความยินดียิ�ง ดั�งออกมาจากพระ

โอษฐ์พระคริสต์ เราจะไมฝื่นข้อใดจากทั �งหมดที�ทา่นกลา่วมา” 

พร้อมคําตอบนี � เหล่าคณะทตูจึงกลบัไปบอกท่านอเล็กซี ซึ�งยินดียิ�งกบัความ

เชื�อฟังของทา่นเซอร์กี ท่านอเล็กซีสง่คณะสงฆ์ไปสํานกัสงฆ์ใหมข่องท่านเซอร์กีพร้อม

สงัฆภณัฑ์ และเสกเจิมโบสถ์เพื�อถวายพระเกียรติแด่การประกาศข่าวแก่พระมารดา

พระเจ้าผู้ศกัดิ�สิทธิ�ยิ�ง สว่นท่านเซอร์กีเลือกท่านโรมนั ซึ�งเป็นศิษย์ที�มิโตรโปลิตนับวช

ให้ดํารงสมณศกัดิ�และตั �งเป็นผู้ดําเนินการก่อตั �งโบสถ์ที�คีร์ฌาช เมื�องานก่อสร้างเสร็จ

สิ �นลง พระอธิการก็เดินทางกลบัถิ�นกนัดารดั �งเดิมของทา่น 

การกลบัมาครั �งนี �ของท่านเป็นเรื�องน่าเฉลิมฉลองของชัยชนะแห่งคุณธรรม

เหนืออธรรม เป็นเทศกาลฉลองความรักต่อกันของศิษย์และครูของตน เมื�อเป็นที�

ประจักษ์ว่าท่านกําลงัเดินทางกลบัมายังอารามสงฆ์ชั �นสูงแห่งเดิม พี�น้องก็เร่งรีบ

เตรียมต้อนรับท่าน “เป็นเรื�องน่าดีใจที�เห็น” ท่านเอพิฟานีกลา่ว ซึ�งคาดว่าท่านน่าจะ

เป็นประจักษ์พยานในเหตกุารณ์ทั �งหมด ด้วยตอนนั �นเป็นพระลกูศิษย์ในสํานกัสงฆ์ 

“เวลาหลายคนมาพร้อมนํ �าตาความดีใจ อีกหลายคนมาพร้อมนํ �าตาการรับสารภาพ
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ผิด เหลา่ศิษย์พากนัโน้มลงแทบเท้าท่าน จูบมือเท้าหรือแม้เสื �อผ้าท่าน สว่นอีกหลาย

คนเหมือนเด็กเล็กๆ พากันวิ�งพรวดมาหาท่านเพื�อชื�นชมพระอธิการที�รอคอยมาแสน

นาน และทําสญัลกัษณ์กางเขนเจิมด้วยความยินดียิ�ง ได้ยินแต่เสียงแซ่ซ้องไปทั�วว่า

พระสิริจงมีแด่พระองค์พระเจ้าข้า ผู้ ทรงเห็นใจเหล่าพสกพระองค์ พระสิริจงมีแด่

พระองค์พระเจ้าข้า ผู้ทรงเมตตาเราผู้ กําพร้าและบดันี �เห็นบิดากลบัมาอีกครั �ง พระผู้

เลี �ยงแกะและอาจารย์เรา! ในที�สดุท่านก็กลบัมาหาเราผู้หลงทาง เหมือนดวงอาทิตย์

อีกดวงกลบัขึ �นมาใหม่แก่เรา” แล้วท่านเซอร์กีเป็นอย่างไรหรือ ท่านกู่ร้องยินดีปลาบ

ปลื �มกบัลกูๆ ท่าน ซึ�งท่านรวบรวมมาที�นี �ด้วยตวัเอง ท่านจุมพิตทกุคนเหมือนบิดาที�รัก

ลกู หลงัพลดัพรากจากลกูไปนาน คราวนี �ทา่นเห็นในตวัพวกเขาถงึความรักอยา่งลกูพงึ

มีต่อบิดาที�จริงยิ�ง และการเชื�อฟังอยา่งลกูตอ่บิดา นั�นเองคือรางวลัที�ผู้ชอบธรรมผู้ เดิน

ในทางธรรมพึงได้ตอบแทนสําหรับความทุกข์!... ด้วยความเจียมตนถ่อมใจยิ�ง ท่าน

สมคัรใจเนรเทศตนจากสํานกัสงฆ์เพื�อรักษาความสงบในหมู่ผู้ขบัไลท่่าน ท่านไม่อาจ

ทนเห็นความดื �อรั �นตามใจชอบในทางโลกที�สํานกัสงฆ์ได้ คราวนี � ท่านรับการปลอบ

ประโลมตอบแทนคืนด้วยความรักอยา่งเด็กๆ ตอ่บิดาและความกตญั�ยูิ�งของศิษย์ 

แล้วเกิดอะไรขึ �นกบัสเตฟานพี�ชาย ด้วยคําพดูไมร่ะมดัระวงัและหยาบคายของ

ตนหกัหาญใจพระอธิการถ่อมตวัและเป็นเหตใุห้ทา่นออกจากสาํนกัสงฆ์  

ตอนที�พระออกมาพบท่านเซอร์กี เราไม่เห็นท่านสเตฟาน เป็นไปได้ว่าท่านเอง

หรือไมก็่ด้วยคําสั�งทา่นอเลก็ซี ออกจากอารามสงฆ์หรือไปสาํนกัสงฆ์โบโกยาเวลยีนสก์ 

หรือไปเมืองซีโมนอฟเพื�อหาฟิโอดอร์ลกูชายท่าน กาลต่อมา เมื�อท่านเซอร์กีมรณภาพ 

เรายงัเห็นทา่นมีชีวิตอยูอ่ีกครั �งที�สาํนกัสงฆ์ คอยดแูลการเขียนชีวประวตัิทา่นเซอร์กีใน

สว่นประวตัิวยัเด็ก แน่นอนว่าท่านสเตฟานเองคงรู้สกึผิดในความไม่ทนัคิดเพียงชั�วครู่

ของทา่น และมาสารภาพคืนดีกบัพระอธิการผู้ เป็นน้องชายในภายหลงั 

อยา่งไรก็ดี ความไมเ่ห็นพ้องลกัษณะการกินอยูร่่วมกนัในสาํนกัสงฆ์ก็ยงัคงพอ

มีให้เห็นในหมู่พี�น้อง แม้ภายหลงัท่านกลบัมาแล้วให้หลงัไป ��-�� ปีก็ตาม เห็นชดั

จากประมาณปี ���� ท่านนีลพาทริอาร์คแห่งพระศาสนจกัรสากลสง่สาสน์มาปลอบ
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ประโลมพระอธิการศกัดิ�สิทธิ�ที�ต้องต่อสู้คนไม่พอใจ ซึ�งในนั �นเรียกลกัษณะการใช้ชีวิต

ทั�วไปของพระรัสเซียสมยันั �นวา่เป็นชีวิตทางโลก และเป็นงานการ “ของโลกป่าเถื�อนไม่

รู้แจ้ง” ตรงข้าม การที�ทา่นเซอร์กีนํากฎการใช้ชีวิตร่วมกนัมาใช้ที�สาํนกัสงฆ์ถือเป็นงาน

ปัญญาทางจิตวิญญาณสงูสง่ และเสนอคําสั�งสอนเกี�ยวกบัสิ�งจําเป็นและคณุค่าการ

เชื�อฟังผู้อาวโุสกวา่แก่พี�น้อง 

ไมน่านหลงัจากนั �น ราวปี ���� ทา่นเซอร์กีป่วยหนกั ถึงขั �นหลายคนเกรงวา่จะ

ถึงแก่ชีวิตทีเดียว ท่านล้มนอนในเรือนพกัตั �งแต่สปัดาห์ที�สองของช่วงการถือศีลอด

ใหญ่จนถึงวนัสิมินอฟหรือวนัที� � กันยายน ชีวิตท่านผู้ชอบธรรมช่างลํ �าค่าในสายตา

คนปัจจุบัน ถึงขนาดนักประวัติศาสตร์ต้องจารึกเหตุการณ์นี �ไว้ในบันทึกตน นัก

ประวตัิศาสตร์ท่านหนึ�งกล่าวว่า “อย่าแปลกใจว่าทําไมคนดีต้องเผชิญเรื�องทกุข์ร้าย

และโรคภยัต่างๆ อย่างที�ว่าไว้ในพระคมัภีร์ ‘เจ้าจะเจอทุกข์มากมาย... เพื�อเข้าไปยงั

พระอาณาจักรพระเจ้า’ (กิจการ ��:��) แล้วเหล่าคนบาปอยู่สขุสบายร่าเริงในโลก 

และไม่อยากทนรับความทกุข์ใดๆ บนโลกนี �–แต่นั�นจะทําให้พวกเขาต้องทนรับความ

ทุกข์นิรันดร์ในโลกหน้า ทว่าสําหรับผู้ชอบธรรมที�ต้องทนทุกข์ทรมาน พระเจ้าจะทรง

จดัเตรียมมงกฎุแหง่มงกฎุไว้ให้ พร้อมเกียรติยศการสดดุีจากพระองค์ในสวรรค์”



 

บทที� �� 

สหายของนกับญุ 

ทองคําแหง่จิตวิญญาณและทองแดง เทียนสวา่งในที�กนัดาร ความขดัแย้งของ 

พระศาสนจกัรตะวนัออก นกับญุอเลก็ซีที�คอนสแตนติโนเปิล พายใุนทะเลดาํ 

วนัที� �� สงิหาคม การปฏิญาณตน อนสุาวรีย์การรักษาหายของไตดลูา ความคดิ

นกับญุ “ตั �งแตเ่ดก็เราไมเ่คยคิดถือเงินถือทอง” ข้อเสนอเลื�อนสมณศกัดิ�และการ

ปฏิเสธข้อเสนอ บทเรียนแหง่ปัญญาทางจิตวิญญาณ อาร์คิมานดริทผู้มุง่มั�น 

มรณภาพของนกับญุอเลก็ซแีละความเศร้าโศกของพระศาสนจกัรรัสเซีย 

ดิโอนิซีแหง่ซุสดาล พยากรณ์ทา่นเซอร์กี จดหมายโต้ตอบระหวา่งนกับญุคีเปรียนกบั

ทา่นเซอร์กี คําพยากรณ์เป็นจริง ปีเมนและคีเปรียน ความพิโรธของเจ้าชายผู้ยิ�งใหญ่ 

การถอนตวัและหวนคืนของมิโตรโปลตินัคีเปรียน  

(1354 – 1391) 

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูไ้ดร้ับการยกย่องในความถ่อมใจ 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูที้�ไม่ประสงค์จะเห็นอื�นใดทั�งบนสวรรค์

และแผ่นดินโลก นอกจากพระเยซูคริสต์ 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 
 

จนตอนนี � เราพดูถึงชีวิตพระอธิการแห่งราโดเนชในวงแคบเกี�ยวกบัชีวิตนกับวชเทา่นั �น 

จากที�กล่าวมา เราเห็นนักพรต ผู้บําเพ็ญเพียรยิ�งใหญ่ และครูยิ�งใหญ่ของนักบวช 

คราวนี �เราจะมาดทู่านในฐานะผู้ รับใช้คริสตศาสนจกัรและในฐานะประชากรคนหนึ�ง
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ของปิตภุมูิบนแผน่ดินโลก เรามองไปยงัจริยวตัรท่านด้วยความเคารพบชูายิ�ง คราวนี �

เราจะมองไปยงักิจการที�ท่านทําในฐานะชาวออร์โธด็อกซ์รัสเซียด้วยความรักซาบซึ �ง 

และเราจะเห็นตวัตนท่านเซอร์กีว่า ท่านเป็นสหายของเหล่านกับญุ เป็นทั �งที�ปรึกษา

ชาญฉลาดของกษัตริย์ เป็นผู้ เศร้าโศกรํ�าไห้แก่แผน่ดินรัสเซียทั �งมวล นกัเขียนทา่นหนึ�ง

กลา่วว่า “เมื�อปัญญารวมกบัความถ่อมตนแล้ว จะสร้างความรู้ทางจิตฝ่ายวิญญาณ

อย่างหนึ�ง ซึ�งเหล่าบิดาผู้ ศักดิ�สิทธิ� เรียกว่าผลพวงของการถูกล่อลวง หรือผลแห่ง

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ” คณุสมบตัิพิเศษแบบนี �เองของเหลา่นกัพรตผู้ศกัดิ�สทิธิ�

ดงึดดูหวัใจทั �งคนธรรมดาทั�วไป และผู้ทรงอิทธิพลบนแผน่ดินอนัได้แก่พวกเจ้าชายและ

ขนุนางให้เข้าหาท่าน แม้แต่พระสงฆ์ผู้ปราดเปรื�องแห่งพระศาสนจกัรก็ถือวา่ตนได้รับ

พระเมตตาสูงส่งของพระเจ้าให้สนทนากับเหล่าผู้ บําเพ็ญตนเช่นนี � และทําให้ตน

เข้มแข็งขึ �นในการเผชิญช่วงเวลายากลําบากของชีวิตโดยอาศยัคําพดูเปี�ยมกรุณาของ

ท่านเหล่านั �น ถูกต้องที�อิสอัคแห่งซีเรียเรียกคําพูดที�ออกจากประสบการณ์ทางจิต

วิญญาณของผู้ เปี� ยมธรรมว่าเป็นเหมือน “ทองคํา” ซึ�งแลกมาด้วยหยาดเหงื�อ ส่วน

คําพูดไม่มีพลงัซึ�งกลั�นจากความคิดพิจารณาของมนุษย์โดยไม่มีประสบการณ์คือ 

“ทองแดง” ตามการเปรียบเทียบยอดเยี�ยมเช่นนี � อย่างแรกเป็นเหมือนตานํ �าแห่งชีวิต 

สว่นอยา่งหลงัเป็นเหมือนนํ �าที�เขียนบนฝาผนงั! 

เหลา่นกับญุและเจ้าชายแห่งแผ่นดินรัสเซียซึ�งร่วมสมยัท่านตา่งยกย่องคําพดู

เปี�ยมปัญญาของนกับุญเซอร์กี นามท่าน “เหมือนสิ�งศกัดิ�สิทธิ�ที�เปิดเผย” ในปากคน

ทุกรุ่นทุกชนชั �น ไม่ว่าเจ้าชายผู้ยิ�งใหญ่ ขุนนางใหญ่โต หรือชาวบ้านทั�วไปที�อาศยัใน

เขตแดนมอสโคว์ ในความหมายนี � ท่านผู้พํานกัในถิ�นกนัดารของราโดเนชเวลานั �นก็

เป็นเหมือนปกาศกในอดีต ดั�งที�เปรียบไว้โดยทา่นเอพิฟานีผู้ประเสริฐ ท่านเป็นเหมือน

ประทีปยิ�งใหญ่แก่พระศาสนจกัรและปิตภุมูิ เป็นเทียนยิ�งใหญ่วิเศษสดุ แตว่า่ “ชะตาที�

ไม่อาจเปลี�ยนแปลงได้ของท่าน อย่างที�กลา่วไว้โดยท่านนกับญุฟิลาเรียตแหง่มอสโคว์

วา่เป็นเหมือนเทียนสอ่งสวา่งจากที�กนัดารไปยงับลัลงัก์กษัตริย์ ไมใ่ช่จากบลัลงัก์ไปยงั

พระศาสนจักรหรือประเทศชาติ นั�นเองเป็นเหตผุลว่าทําไมการเชื�อฟังพระเจ้าที�ท่าน
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เซอร์กีรักษามาตลอดชีวติในทกุสถานการณ์ จึงไมอ่าจทําให้ทา่นแยกขาดจากที�กนัดาร

เปลา่เปลี�ยวอนัเป็นที�ชื�นชอบของทา่นได้” 

ปี ���� นกับุญอเล็กซีรับแต่งตั �งจากพาทริอาร์คคลัลิสต์แห่งพระศาสนจักร

สากลให้ดํารงตําแหน่งมิโตรโปลิตนัแห่งรัสเซียทั �งมวล ในปีเดียวกับที�ท่านเซอร์กีรับ

แต่งตั �งเป็นพระอธิการ แต่นั �นมา ความสัมพันธ์ฉันมิตรผูกพันความรักทั �งสองไว้ 

มิตรภาพศกัดิ�สิทธิ�นี �ไมเ่สื�อมคลายตราบจนลมหายใจสดุท้าย ทั �งสองแบ่งสขุทกุข์ รับ

ใช้พระศาสนจกัรและทํางานเพื�อแผ่นดินเกิดด้วยกนั ยงัไม่ทนัที�มิโตรโปลิตนัอเลก็ซีจะ

กลบัจากคอนสแตนติโนเปิลพร้อมตําแหน่งใหม ่ความถ่อมตนของท่านก็ต้องเป็นทกุข์

ด้วยความไม่สงบจากฟากตะวนัออก ที�ประชุมสมัชชาสงฆ์กรุงคอนสแตนติโนเปิล 

ด้วยเห็นแก่ข้อเรียกร้องของเจ้าชายรัสเซียฝั�งตะวนัตก แตง่ตั �งสงฆ์โรมนัคนหนึ�งให้เป็น

มิโตรโปลิตนัแห่งรัสเซียตะวนัตก ด้วยพระโรมนัไม่ถกูกบักาลิชและโวลนึ จึงเรียกร้อง

ภาษีจากพระสงัฆราชแห่งทเวียร์แทน แต่เมืองเคียฟไม่ยอมรับการแต่งตั �งพระโรมนั 

สว่นสงัฆราชแห่งทเวียร์ไม่อยากมีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัพระโรมนัผู้นี � แม้จะขดัความ

ประสงค์ของกษัตริย์เมืองตนก็ตาม รัสเซียรับรองวา่มิโตรโปลิตนัตนมีเพียงทา่นอเลก็ซี

เท่านั �น ปัญหาจึงเกิดขึ �น เพื�อยุติปัญหาดังกล่าว ท่านนักบุญอเล็กซีผู้ เจียมตนจึง

จําต้องเดินทางไปยงัซารกราดอีกครั �งใน ค.ศ. ���� ตอนนั �น ท่านโรมนัอยู่ที�นั�นพอดี 

ท่านพาทริอาร์คยืนยนัให้ท่านโรมนัเป็นมิโตรโปลิตนัรับผิดชอบสว่นลิธวัเนียและโวลนึ 

สว่นท่านอเล็กซีให้เป็นมิโตรโปลิตนัแห่งเคียฟและรัสเซียใหญ่ ตอนเดินทางกลบัจาก

เมืองซารกราด ท่านนกับุญผู้ประเสริฐพบภยัพิบตัิ เกิดพายแุรงจดัที�ทะเลดํา คลื�นสงู

เท่าภูเขา เรือที�ท่านเดินทางพร้อมจมหายใต้ท้องสมทุรทกุเสี �ยววินาที ทุกคนที�อยู่กบั

ทา่นมิโตรโปลตินัตา่งสิ �นหวงัวา่จะรอด ทา่นนกับญุสวดภาวนาสดุจิตใจ ทา่นให้คํามั�น

ว่าจะสร้างโบสถ์ในนามนกับุญที�มีวนัฉลองวนัเดียวกับที�พวกเขารอดชีวิตกลบัถึงฝั�ง 

พระเจ้าสดบัเสียงวิงวอนและคลื�นก็สงบ เรือเดินทางถึงฝั�งปลอดภยัวนัที� �� สิงหาคม 

ท่านอเล็กซีจึงเป็นหนี �บุญคุณพระผู้ ช่วยให้รอดผู้ เปี� ยมเมตตายิ�ง ทว่างานบริหาร

พระศาสนจกัรที�คั�งค้างระหวา่งที�ทา่นไมอ่ยูท่ําให้ทา่นไมม่ีเวลาทําตามสตัย์ที�ให้ไว้ 
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เวลาผ่านไป � ปี ท่านมิโตรโปลิตนัไปเยี�ยมท่านเซอร์กีมิตรท่านที�ถิ�นกันดาร 

และหารือทา่นทกุเรื�องที�เกี�ยวข้องกบังานพระศาสนจกัร 

ครั �งหนึ�งท่านอเลก็ซีกลา่วกบัทา่นเซอร์กีวา่ “ท่านผู้ เป็นที�รัก เราใคร่ขอไหว้วาน

พี�สกัเรื�องหนึ�ง หวงัวา่ความรักทา่นจะไมป่ฏิเสธเราเรื�องนี �” 

“เราพร้อมช่วยงานกิจการท่านเสมอ” ท่านเซอร์กีตอบเจียมตน “ในสํานกัสงฆ์

เราทําให้ได้ทกุอยา่ง” 

“เราอยาก” ท่านมิโตรโปลิตนักล่าวต่อ “ทําตามคําสญัญาที�เราเคยให้ไว้นาน

มาแล้ว ที�จะสร้างสาํนกัสงฆ์เพื�อเป็นเกียรติแดไ่อคอนของพระผู้ประทานความรอด ซึ�ง

ไอคอนนั �นไมไ่ด้สร้างด้วยมือ” และทา่นก็เลา่เหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นกบัทา่นที�ทะเลดํา 

“เป็นเรื�องดีแล้วทา่น” ทา่นผู้พํานกัในถิ�นกนัดารตอบ “ขอพระเจ้าโปรดทรงช่วย

ทา่นทําสิ�งนี �เถิด แล้วอะไรที�ทา่นจะขอจากบตุรทา่น ทา่นจะได้แนน่อน” 

“โปรดให้อนัโดรนิกของทา่นเป็นอธิการสาํนกัสงฆ์นั �นเถิด” มิโตรโปลตินักลา่ว  

“ให้เป็นไปตามความประสงค์ท่านเถิด” ท่านเซอร์กีตอบ ท่านนกับญุอเล็กซีก็

แบ่งเงินบริจาคให้สํานกัสงฆ์แห่งพระตรีเอกภาพ และขอตวัท่านอนัโดรนิกไปมอสโคว์

กบัทา่นด้วย สาํนกัสงฆ์ใหมส่ร้างขึ �นในปี ���� ที�ริมฝั�งแมน่ํ �าเยาซา 

ปี ���� ท่านนักบุญอเล็กซีก่อตั �งสํานักสงฆ์ในป้อมราชวงัเครมลินเพื�อเป็น

เกียรติแก่ปาฏิหาริย์ของอคัรทตูสวรรค์ไมเคิล ตรงที�ซึ�งได้รับถวายจากราชินีแหง่ตาตาร์

นามไตดูลา นั�นเป็นอนุสาวรีย์ความซาบซึ �งในปาฏิหาริย์ที�เกิดแก่ราชินีผู้นี �ในวนัที� � 

กนัยายน การสร้างสาํนกัสงฆ์แหง่อศัจรรย์นี � ตามคําพยานของโยเซฟแหง่วาลาคาลาม

คือท่านมิโตรโปลิตันอเล็กซี “ขอตัวท่านผู้ อาวุโสจากท่านเซอร์กี” และขอตัวท่านผู้

อาวโุสจากสาํนกัสงฆ์อื�นๆ มาช่วยงาน สว่นนกับวชเหลา่นี � “ก็อยูอ่ยา่งนกับวชด้วยชีวติ

แห่งจิตวิญญาณ โดยคนจํานวนมากทั �งคนแก่และเด็กหลั�งไหลมาหาพวกเขา และ

ได้รับประโยชน์” 

คําแนะนําชาญฉลาดของท่านผู้ เฒ่าผู้ เจียมตนและชีวิตศกัดิ�สิทธิ�ดั�งทูตสวรค์

ของท่านเซอร์กี ทําให้ท่านอเล็กซีคิดเตรียมให้ท่านเซอร์กีเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งแทน
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ท่าน เมื�อรู้สกึถึงความอ่อนแอทางกายตน ท่านอเล็กซีก็อยากทําตามผู้ดํารงตําแหน่ง

ก่อนหน้านี �คือ ท่านมิโตรโปลิตนัฟิออกโนสต์ ซึ�งขณะยงัมีชีวิตอยู่ ท่านและเจ้าชาย

รัสเซียขอร้องพาทริอาร์คไม่ให้แต่งตั �งใครอื�นนอกจากท่านอเล็กซีให้เป็นผู้ สืบทอด

ตําแหน่ง นั�นเองท่านจึงเรียกท่านเซอร์กีจากการปลีกวิเวกที�รักให้เข้ามาในมอสโคว์ 

พระอธิการเฒ่าเดินเท้ามาหาท่านมิโตรโปลิตันผู้ เป็นมิตร “จนถึงยามชรามากแล้ว 

ทา่นก็ยงัชอบความลาํบาก” นกัจดหมายเหตตุั �งข้อสงัเกต “ทา่นไมเ่คยเดินทางด้วยม้า 

แตเ่ดินทางด้วยเท้าเสมอ” 

ทา่นอเลก็ซีต้อนรับสหายจากที�กนัดารด้วยความรัก ระหวา่งสนทนา ทา่นสั�งให้

นํากางเขน “แหง่ปารามนัด์” ทําจากทองคําประดบัอญัมณีสวยงาม และมอบของขวญั

นี �แก่ท่านเซอร์กี ท่านผู้ เจียมตวัรักความขดัสนก็งงงวย ท่านไม่เคยคิดจะรับของกํานลั

ลํ �าคา่แบบนี �  

“ขออภยัเถิด นายท่านผู้ศกัดิ�สิทธิ�” ท่านเซอร์กีกล่าวพร้อมกบัโค้งคํานบัแทบ

พื �นแก่ท่านอเล็กซี “แต่เด็กเราไม่เคยคิดจะถือเงินถือทอง ในยามชราแล้ว เราก็หวงัจะ

อยูใ่นความยากจนเรานี �” 

“เรารู้ดี” ท่านมิโตรโปลิตนัเฒ่ากลา่วแก่ท่านเซอร์กี “ว่าท่านชอบใช้ชีวิตเช่นไร 

แตค่ราวนี �ทา่นจงเชื�อฟังเถิด โปรดรับของกํานลันี �จากเราเพื�อเป็นพระพรแก่ตน” 

เมื�อกลา่วดงันั �น ท่านอเล็กซีก็หยิบกางเขนทองคําไปคล้องท่านเซอร์กี “เหมือน

เป็นสญัลกัษณ์แห่งการหมั �นหมายสมณศกัดิ�” และกลา่ววา่ “ท่านเห็นไหมว่าเราเรียก

ท่านมาที�นี�เพื�ออะไร และหมายจะทําอะไรแก่ท่าน” “เราจะรู้ได้อย่างไรเลา่ นายท่าน” 

ท่านเซอร์กีผู้ ถ่อมตนตอบนอบน้อม “เราถือว่า” ท่านอเล็กซีตอบ “พระเจ้าประทาน

ตําแหน่งมิโตรโปลิตันนี �แก่เราตราบเท่าที�พระองค์ทรงพอพระทัย ตอนนี �เราเห็นว่า

อายขุยัเราใกล้หมดเต็มที เพียงยงัไมรู้่วนัตาย เราปรารถนายิ�งที�จะหาคนดแูลเหลา่ลกู

แกะในพระศาสนจักรแทนเราในขณะที�ตวัเองยงัมีชีวิตอยู่” ในที�นี �ท่านมิโตรโปลิตัน

เกริ�นว่า เป็นไปได้วา่ท่านคีเปรียนอาจรับแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหน่งท่าน ทว่าท่านไมรู้่จกั

พระท่านนี �เลย ด้วยเหตนุี �จึงไมอ่าจนิ�งเฉยวางใจให้ตําแหน่งตอ่ “แต่ในตวัท่าน เราเห็น
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บรุุษงามผู้คู่ควรแก่การชี �นําพระวาจาแห่งความจริง” ทา่นกลา่วต่อ “เรารู้แน่ว่าทกุคน 

ตั �งแต่เจ้าใหญ่นายโตในวงัหลวงจนถึงราษฎรธรรมดาที�สดุ ทกุคนต่างหวงัมีท่านเป็น

ดั�งคนเลี �ยงแกะคอยดแูลพวกเขา คราวนี �ทา่นจะได้รับแตง่ตั �งเป็นวา่ที�พระสงัฆราช เมื�อ

เรามรณภาพแล้ว ทา่นจะขึ �นมาเป็นพระสงัฆราชบนบลัลงัก์นี �แทนเรา” 

ข้อเสนอไมค่าดคิดของทา่นอเลก็ซีทําให้จิตใจถ่อมตนของทา่นเซอร์กีละอายยิ�ง

นกั ด้วยความรู้สกึตํ�าต้อยยิ�งและโศกเศร้าใจ ทา่นเซอร์กีเริ�มปฏิเสธเกียรติที�ทา่นอเลก็ซี

เสนอมา สมณสงฆ์ใหญ่โตเป็นเหมือนภาระหนกัเกินจะแบกสําหรับท่านเซอร์กี “โปรด

อภัยเราเถิด นายผู้ ศักดิ�สิทธิ�” ท่านเซอร์กีกล่าว “ท่านอยากวางภาระหนักแก่เรา

มากกว่าที�เราจะรับไหว เพราะเราเป็นใครเล่า นอกจากคนบาปเลวทรามที�สดุในหมู่

มนษุย์ ไม ่ทา่นหาไมเ่จออะไรในตวัเราหรอก หาไมเ่จอทั �งนั �น” 

ท่านอเล็กซีหว่านล้อมอยู่นานเพื�อให้ท่านรับสมณศกัดิ� ยกตวัอย่างชีวประวตัิ

นกับญุท่านต่างๆ ยกคําในพระคมัภีร์มากมาย แตล้่วนไม่บงัเกิดผล ท่านเซอร์กีเจียม

ตนยิ�ง ทา่นรักสนัโดษและยืนยนัไมรั่บสมณศกัดิ� ในที�สดุก็พดูเด็ดขาดแก่ทา่นอเลก็ซวีา่ 

“นายผู้ศกัดิ�สทิธิ� ถ้าทา่นไมอ่ยากผลกัไสความต้อยตํ�าของเราให้พ้นสถานศกัดิ�สทิธิ�ของ

ท่านแล้วละก็ โปรดอย่าพดูเรื�องนี �แก่เราผู้ตํ�าช้าอีกเลย โปรดอย่าให้คนอื�นมาชกัจงูเรา

เช่นนี �เลย เชื�อเถิด เป็นไปไมไ่ด้ที�จะพบสิ�งที�ทา่นตามหาในตวัเราหรอก” 

เมื�อนั �น ท่านอเล็กซีผู้หยั�งรู้ก็เห็นว่าถ้าท่านยงัฝืนยืนยนัเจตนารมณ์เดิม ก็อาจ

เป็นการบงัคบัทางอ้อมให้ท่านเซอร์กีหนีไปอยู่ในที�ที�ไม่มีใครทราบอีกต่อไป ด้วยเกรง

ว่าประทีปซึ�งจรัสแสงอันอ่อนบางและให้ความอบอุ่นเปี� ยมความรักแก่ลูกแกะใน

พระศาสนจกัรจะดบัไป ท่านจึงเปลี�ยนบทสนทนา ท่านอเล็กซีปลอบท่านเซอร์กีด้วย

คําพดูเอ็นดอูย่างบิดาต่อลกูรัก และปลอ่ยให้ท่านเซอร์กีกลบัไปยงัที�พํานกัท่านอย่าง

สนัติ การปฏิเสธรับตําแหนง่ชั �นสงูในคริสตจกัรที�เต็มไปด้วยความเจียมตนถ่อมตวัของ

ท่านเซอร์กีหยุดยั �งและสร้างความเคารพบูชาแก่เหล่าผู้ เขียนชีวประวตัิท่าน เราจะ

รวบรวมบทเรียนแห่งปัญญาของท่านเซอร์กีในตอนนี �ออกมา ซึ�งวิเคราะห์โดยเหล่า

พระสงฆ์แหง่พระศาสนจกัร 
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“ใครจะอธิบายความขดัแย้งศกัดิ�สิทธิ�นี �ได้” ท่านนกับญุฟิลาเรียตแห่งมอสโคว์

กลา่ว “คนอยูใ่นธรรมเป็นดงัที�อคัรสาวกพระคริสต์กลา่ว ‘ผู้อยูฝ่่ายจิตวิญญาณวินิจฉยั

ทกุสิ�งได้ แต่ตวัเขาเองไม่ตกอยู่ในการวินิจฉยัของใคร’ (� โครินธ์ �:��) และเรารู้จาก

ท่านอคัรสาวกท่านนั �นว่า ‘การสําแดงของพระจิตมีแก่แต่ละคนเพื�อประโยชน์ร่วมกนั’ 

(� โครินธ์ ��:�) และพรจากสวรรค์หนึ�งเดียวนี � ไม่อาจเปลี�ยนเป็นอย่างอื�นได้ตามใจ

ปรารถนาของตวัเอง 

“ในการต่อสู้ทางจิตวิญญาณนี �” นักบุญปลาโตน มิโตรโปลิตันแห่งมอสโคว์

กล่าว “คนหนึ�งพยายามเอาชัยชนะเหนืออีกคน แต่อีกคนหนึ�งพยายามเอาชัยชนะ

เหนือตวัเอง ท้ายที�สดุทั �งสองต่างก็เป็นผู้ชนะ คนหนึ�งให้ผู้อื�นอยู่เหนือกว่า และได้ชยั

ชนะแก่การรักษาใจให้ถ่อมของตน สว่นอีกคน เมื�อยอมให้ความประสงค์ของพระจิต

เจ้าซึ�งควบคมุจิตใจเหลา่ผู้ชอบธรรมแล้ว ก็เหมือนมอบรางวลัมงกฎุงามให้แก่นกัพรต

ผู้นอบน้อมนั �นเอง ช่างเป็นสิ�งที�หายากเพียงนี � เป็นสิ�งที�คนอื�นซึ�งหลงติดในความบ้า

ลาภยศชื�อเสียงต่างพยายามแสวงหา เป็นสิ�งที�เหล่าผู้ ชอบธรรมต่างพยายามทุก

วิถีทางจะหลีกเลี�ยงและปฏิเสธ แต่เราจะไม่ปล่อยให้คิดไปว่า ท่านเซอร์กีเหมือน

พยายามขดัขวางการทรงเรียกของพระเจ้าเพื�อรับใช้ในขั �นสงูกวา่ตอ่ไป ไม่ใช่ ท่านเต็ม

ล้นในใจด้วยพระจิตเจ้าซึ�งคอยควบคุมจิตใจท่านและทําให้ท่านมุ่งแสวงหาแต่

คณุธรรมของทา่นและการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื�นเป็นหลกันั �นเอง” 

ท่านนิคานอร์พระสงัฆราชที�สามแห่งเฮียร์ซนัเลา่เรื�องนี �ในการเทศนาลกูศิษย์ 

และตะโกนสดุเสียงว่า “แล้วเราเป็นใคร เราถือแก้วแหวนเงินทอง ไม่คู่ควรพํานกัใน

เรือนท่านนักบุญ เราสวมใส่เสื �อผ้าถักดิ �นเงินดิ �นทอง มีภาระและหนี �ต้องตอบแทน

พระศาสนจักรอย่างสงูสดุ... ช่างเจ็บปวดสําหรับความไม่คู่ควรของเรา เมื�ออ่านถึง

ตอนนี �ในชีวประวตัิท่านเซอร์กี... แล้วเราควรทําอยา่งไรละ่ ให้ทกุคนวิ�งหนีไปที�กนัดาร

เพื�อบําเพ็ญเพียรกันหมดหรือ” ท่านนักบุญยอดนักเทศนากล่าว เมื�อชี �ไปถึงท่าน

นักบุญผู้ รับใช้พระเจ้ามากมายที�ดํารงชีพเพื�อพระเจ้าในสมณศักดิ�ขั �นสูงๆ มี

ยศฐาบรรดาศกัดิ� ซึ�งอยู่ในสถานะมั�งมีเลิศเลอ ท่านก็ชี �ให้เห็นท่านนกับุญอเล็กซีซึ�ง 
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“สวมใสก่างเขนทองคํา แตง่องค์ทรงเครื�องด้วยอญัมณีราคาแพง” สรุปวา่ เรื�องนี �ไม่ได้

อยู่ภายนอก แต่อยูท่ี�สภาวะความถ่อมตนภายใน ซึ�งกรณีดงักลา่วดีที�สดุแล้วที�จะทํา

ตามอคัรสาวกพระคริสต์ ท่านนกับุญเปาโลกล่าวว่า “ให้แต่ละคนทําตามที�พระเจ้า

กําหนดให้ทํา และแต่ละคนทําอย่างที�พระเจ้าทรงเรียกให้ทํา” (� โครินธ์ �:��-��) 

อยา่งนั �นเองที�ทา่นอคัรสาวกเปาโลไมเ่พียงบญัญตัิให้เราทํา แตย่งัสั�งให้พระศาสนจกัร

ทําตามด้วย 

“คณุพ่อเซอร์กีผู้ยิ�งใหญ่ของเรา” นกับญุฟิลาเรียตกลา่ว “เหมือนเพื�อตอบแทน

บุญคุณแก่พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ที�ท่านไม่ยอมรับเป็นพระสงัฆราชด้วยตวัเอง 

ท่านจึงสร้างลูกหลานความเชื�อฟังพระเจ้าและปัญญาธรรม ซึ�งภายหลงัเป็นคนที�

พระศาสนจักรเลือกเรียกให้เป็นพระสงัฆราชทั �งสิ �น” เพื�อเข้าใจว่าทําไมมิโตรโปลิตนั 

อเลก็ซีถึงยืนยนัหนกัแนน่อยากได้ทา่นเซอร์กีสบืทอดตําแหนง่ เราต้องทราบวา่เจ้าชาย

ดิมิตรี ยอห์นโนวิช กษัตริย์ยิ�งใหญ่ทรงหลงใหลพระผู้ เป็นที�รักของท่าน ผู้ ฟังการ

สารภาพบาปและผู้พิทกัษ์ลญัจกรตําแหน่งกษัตริย์ นั�นคืออาร์คิมานดริทมิคาอิลแห่ง

โนโวสปาสก์ เจ้าชายประสงค์ให้พระท่านนี �ครองสมณศกัดิ�ที�มอสโคว์ ซึ�งท่านมิคาอิล

หรือที�คนเรียกขานว่ามิทยายเป็นบุรุษที�ดูดีภายนอก เพียบพร้อมด้วยการพูดจาดงั

ชัดเจน เข้าใจหลกัพระธรรมถ่องแท้ รู้เรื�องราวทางประวตัิศาสตร์ หนงัสือ คํากลอน

สุภาษิต และพูดวิเคราะห์เรื�องต่างๆ ทุกเรื�องสวยงามน่าฟัง แต่แม้จะรับพรสวรรค์

มากมายจากพระเจ้าล้นเหลือ เขากลบัไม่จําว่าทั �งหมดนี �ไม่ใช่ของตวัเอง กลบัคิดยโส

โอหงั เชื�อมั�นในตวัเอง ยกหางสงู 

เจ้าชายยิ�งใหญ่ขอพระสงัฆราชอเล็กซีหลายครั �ง และตวัท่านมิทยายเอง โดย

ความช่วยเหลือของเจ้าชายวลาดีมีร์ อนัเดรเยวิชแห่งเซอร์ปคูอฟ ผ่านขนุนางใกล้ชิด

ท่านนกับญุ ให้ท่านอเล็กซีเลือกทา่นมิทยายสืบตําแหน่งต่อจากท่าน แต่ท่านนกับญุรู้

คณุสมบตัิทา่นมิทยายแหง่โนโวสปาสก์ดี และกลา่วแก่เจ้าชายวา่ “พระมิทยายยงัเป็น

พระไม่นาน คงต้องให้ท่านสั�งสมประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและปฏิบัติงานใน

สํานกัสงฆ์ต่อไปอีกสกัพกั ถ้าพระเจ้าทรงโปรดและท่านพาทริอาร์คผู้ศกัดิ�สิทธิ�พร้อม
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สมชัชาสงฆ์ยินดี ก็ให้เป็นไปตามนั �น แต่เราคงให้เป็นตามนั �นไม่ได้” ถ้าไม่ใช่เพราะ

เจ้าชายยิ�งใหญ่นี �เสน่หาเป็นพิเศษแก่บิดาทางจิตวิญญาณตนแล้ว ท่านอเล็กซีก็คงไม่

จําเป็นต้องครุ่นคิดมองหาผู้สบืทอดตําแหนง่แทนทา่น เพราะ ค.ศ. ���� ทา่นคีเปรียน

รับแต่งตั �งเป็นมิโตรโปลิตนัแห่งมอสโคว์ตามบญัชาเจ้าชายแห่งลิธัวเนีย โดยมีนยัว่า

เมื�อทา่นอเลก็ซีมรณภาพแล้ว ทา่นคีเปรียนเองก็จะเป็นมิโตรโปลตินัแหง่รัสเซียทั �งมวล 

แต่ทั �งท่านอเล็กซีและท่านเซอร์กีก็เคารพพระประสงค์ท่านพาทริอาร์ค ท่านเซอร์กีผู้

ปราดเปรื�องเลง็เห็นวา่ตําแหนง่ที�เสนอให้ทา่นในสถานการณ์ดงักลา่วหมายถึงการเพิ�ม

ความวุ่นวายในพระศาสนจกัร และเป็นภาระหนกัในการปราบปรามความวุ่นวายให้

สงบมาใส่ตวัเสียเปล่าๆ นั�นเองเป็นความถ่อมตนลึกซึ �งของท่านผู้ เฒ่าเซอร์กีที�ไม่รับ

การใหญ่นี �เพื�อตนเอง ทกุสิ�งที�ท่านพึงทําได้เพื�อประโยชน์แก่พระศาสนจกัรคือการโน้ม

น้าวเจ้าชายผู้ยิ�งใหญ่ให้ยอมรับพระคีเปรียน โดยชี �ให้เห็นผลเสียร้ายแรงที�อาจตามมา

จากความแตกแยกของมิโตรโปลตินัในรัสเซีย แตเ่จ้าชายยิ�งใหญ่ไมพ่อใจทา่นคีเปรียน

ในสมยัที�ท่านอเล็กซียงัมีชีวิตอยู่เมื�อปี ���� โดยท่านคีเปรียนเดินทางมายงัมอสโคว์

ในฐานะมิโตรโปลิตนัแห่งรัสเซียทั �งมวล แต่แน่นอนว่าท่านไม่ได้การยอมรับที�มอสโคว์ 

และจําต้องดั �นด้นหนีออกไปที�เมืองเคียฟและพํานกัที�นั�น  

วนัที� �� กุมภาพนัธ์ ���� ท่านอเล็กซีก็มรณภาพ.... การจากไปของท่านมา

พร้อมช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของพระศาสนจักรรัสเซีย ซึ�งเป็นภาวะโศกเศร้า

เลวร้ายขนาดนกัประวตัิศาสตร์บางคนเขียนบนัทึกช่วงเวลานี �เอาไว้เพียงเหตกุารณ์ที�

เกิดจากสายตาคนนอก แต่ไม่ได้มองลึกเข้าไปในคุณค่าจริยธรรมของผู้นําสมยันั �น 

และพากันกล่าวหาเหล่าสจุริตชนที�ยกย่องเชิดชูพระเจ้าด้วยชีวิตบริสทุธิ�ของตนและ

ได้รับยกยอ่งจากพระศาสนจกัรให้เป็นนกับญุ คนเหลา่นี �ถกูกลา่วหาผิดๆ วา่เห็นแก่ตวั

และรักลาภยศชื�อเสียง... ยิ�งท่านเซอร์กีผู้ถ่อมตนแห่งราโดเนชรักษาตนในความดีมาก

เพียงไร บริสทุธิ�เพียงใด ยิ�งประเสริฐสดุเพียงไหน งานรับใช้ของทา่นและการมีสว่นร่วม

สว่นตวัในเหตกุารณ์สําคญัของพระศาสนจกัรในช่วงเวลานั �นก็ยิ�งสําคญักวา่ ทําให้นกั

ประวัติศาสตร์ที�ไม่ลําเอียงเห็นแนวทางถูกต้องของศีลธรรมอันควรของผู้ คนและ
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เหตุการณ์ในเวลานั �น และเปิดโอกาสให้เลือกมุมมองที�ถูกต้องต่อบุคคลนั �นบุคคลนี � 

และกลา่วคําพดูเท็จจริงได้โดยไมล่าํเอียงและไมม่ีข้อตะขิดตะขวงใจ... 

หลงัจากท่านอเล็กซีมรณภาพ เจ้าชายยิ�งใหญ่และขุนนางใหญ่โตรอบข้าง

พระองค์ก็เสนอให้ทา่นเซอร์กีรับสมณศกัดิ� แตท่า่นยงัชี �ไปทางทา่นคีเปรียนวา่เป็นอคัร

สงัฆราชผู้ชอบธรรม เมื�อเจ้าชายยิ�งใหญ่ทรงไมเ่ห็นด้วย ก็ทรงชี �วา่ทา่นดิโอนีซีสงัฆราช

แห่งซุสดาลเหมาะกบัสมณศกัดิ�มากกว่า แต่เอาเข้าจริง เจ้าชายยงักลบัไปคิดถึงทา่น

อาร์คิมานดริทมิทยายแห่งโนโวสปาสก์ที�โปรดปราน และท่านมิทยายก็ได้รับเลอืกเป็น

มิโตรโปลตินั พระผู้หยิ�งยโสทา่นนี �ไม่อยากแม้จะปฏิบตัิตนให้เหมาะสมสมณศกัดิ� โดย

เมื�อยงัไม่ทนัอยู่ในสมณศกัดิ� ท่านก็รีบแต่งองค์เหมือนสงัฆราชเรียบร้อย ทั �งสวมเสื �อ

คลมุสงัฆราช สวมหมวกขาว และกางเขนทองคําตกแตง่ด้วยลกูปัดอญัมณี นั�งอาสนะ

ประจําตําแหน่ง จดัการเหลา่อาร์คิมานดริทและพระสงัฆราชที�ไมเ่ห็นด้วยกบัตน ท่าน

มิทยายยงัเสี �ยมสอนเจ้าชายผู้ยิ�งใหญ่ให้คิดผิดนอกศีลธรรม คือให้เจ้าชายแต่งตั �งตน

เป็นมิโตรโปลิตนัที�มอสโคว์ทนัทีโดยไมร่อโองการจากพาทริอาร์คแห่งพระศาสนจกัร

สากล เจ้าชายยิ�งใหญ่จึงเชิญเหลา่สงัฆราชมาในพิธีแต่งตั �งนี � แต่พระสงัฆราชดิโอนีซี

แห่งซุสดาลต่อต้าน “ใครสั�งสอนให้ท่านทําแบบนี � ที�เปลี�ยนกฎพระศาสนจักรเอง

ตามใจชอบ ท่านไม่ควรทําตามสิ�งที�คนอื�นขอท่าน หรือสิ�งที�คนอื�นต้องการจากเรา

เท่านั �น” ท่านดิโอนีซีผู้ รักความจริงกล่าวเช่นนั �นแก่เจ้าชายยิ�งใหญ่ และท่านเองก็

ปฏิเสธความต้องการตนเช่นกนั เรื�องนี �ทําให้ท่านมิทยายผู้ บ้าอํานาจโกรธเคืองมาก 

ทา่นขอคําชี �แจงจากพระดิโอนีซีวา่เหตใุดจึงไมย่อมมาคารวะตน 

“เพราะว่า” พระดิโอนีซีตอบ “เราเป็นถึงพระสงัฆราช แต่เจ้าเป็นแค่พระสงฆ์

ธรรมดา ไมใ่ช่เรื�องที�เจ้าจะมาตดัสนิเรา” 

“เอาสิ งั �นเราจะไม่ไว้หน้าเจ้าแม้แต่นิดเดียว” ท่านมิทยายโต้กลบัด้วยความ

โมโหยิ�ง “เราจะเอาเรื�องเจ้าด้วยมือข้าเอง” 

ด้วยรู้ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างท่านดิโอนีซีกบัเซอร์กี ท่านมิทยายจึงเพ่งเล็ง

ว่าสองคนนี �อาจสมรู้ร่วมคิดต่อต้านตน จึงใสค่วามท่านดิโอนีซีแก่เจ้าชายยิ�งใหญ่ ว่า
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ท่านดิโอนีซีพยายามเดินทางไปคอนสแตนติโนเปิลเพื�อรับตําแหน่งมิโตรโปลิตนัเสีย

เอง ทําให้เจ้าชายรีบจบักุมท่านดิโอนีซีคมุขงั แต่ท่านเซอร์กีเจรจาต่อรองเป็นประกัน

แทนท่านดิโอนีซี ท่านดิโอนีซีจึงถูกปล่อยตัว อีกอาทิตย์ต่อมา ท่านดิโอนีซีก็ออก

เดินทางจริง ตอนแรกกลบัเมืองวูสดาลบ้านเกิด จากนั �นเดินทางไปเมืองโนฟโกรัด

ตอนลา่ง แล้วไปคอนสแตนติโนเปิลซึ�งพาทริอาร์คแห่งพระศาสนจกัรสากลเรียกท่าน

ไปตามภารกิจพระศาสนจกัร เมื�อเรื�องเข้าหทู่านมิทยายเข้าก็โกรธท่านเซอร์กีเป็นฟืน

เป็นไฟ เพราะท่านมิทยายรู้สกึเสมอวา่ท่านเซอร์กีขดัขวางตนและอยู่ฝ่ายท่านดิ โอนีซี 

และเพราะคําแนะนําทา่นเซอร์กีทําให้ทา่นอเลก็ซีผู้ลว่งลบัไมส่นบัสนนุทา่นมิทยายขึ �น

เป็นผู้สืบทอดตําแหน่งต่อไป ทา่นมิทยายโอ้อวดว่า “เรากลบัจากคอนสแตนติโนเปิล

เมื�อใด จะเผาสํานกัสงฆ์เซอร์กีให้วอดวายไมเ่หลือซาก” คําพดูยกตนของท่านมิทยาย

ได้ยินไปถึงท่านเซอร์กี “เราขอวิงวอนพระเจ้า” ผู้อาวโุสกลา่ว “เพื�อไม่ให้พระองค์ทรง

ยอมปล่อยท่านมิทยายเข้ามาทําลายล้างสถานที�นี �และขบัไล่เราไปจากที�นี�โดยไม่มี

ความผิด ท่านมิทยายยอมปลอ่ยตนพ่ายแพ้แก่ความหยิ�งยโส ข่มขู่วดัเรา แตจ่ะไม่ได้

สิ�งที�ปรารถนา และไมไ่ด้เห็นแม้แตค่อนสแตนติโนเปิลเป็นแน”่ 

ในกาลนั �น ท่านมิโตรโปลิตนัแห่งเคียฟก็เดินทางมามอสโคว์ เมื�อท่านเซอร์กีมี

เหตตุ้องพบปะทา่นนกับญุสว่นตวัพอดี ซึ�งไมแ่นช่ดัวา่เรื�องอะไร แตม่ีจดหมายตกทอด

เก็บมาถึงปัจจุบนัอยู่สามฉบบัของท่านมิโตรโปลิตนัคีเปรียนซึ�งเขียนถึง “ท่านเซอร์กี

และฟิโอดอร์” แห่งซีโมนอฟ จดหมายฉบบัแรกพอจับใจความได้ว่า ก่อนปี ���� ทั �ง

สามทา่นยงัไมรู้่จกักนัเป็นการสว่นตวันกั จดหมายฉบบันี �เขียนขึ �นระหวา่งทางจากเขต

เมืองลยบูตุสก์ (ปัจจบุนัคือตําบลหนึ�งในเขตปกครองคาลชุสก์) เมื�อทา่นคีเปรียนทราบ

วา่ทา่นอเลก็ซีมรณภาพ จึงเดินทางมามอสโคว์ นี�คือจดหมายดงักลา่ว “ขอพระพรแหง่

พระจิตเจ้าจงมีแด่ทา่น ลกูรักแห่งความถ่อมใจของเรา พระอธิการเซอร์กีและฟิโอดอร์ 

เราสวดภาวนาตอ่พระเจ้า เพื�อให้ท่านรักษาความรอดของจิตใจในพระองค์ที�ประทาน

ท่าน พี�น้อง จงสั�งสอนพวกเขาเรื�องวิถีแห่งธรรม เราได้ยินเกี�ยวกับท่านและคุณงาม

ความดีของท่าน ถึงปัญญาท่านที�ยิ�งใหญ่ในโลก (ไม่อาจเปรียบเทียบกบัสิ�งใด) และที�
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ท่านเป็นห่วงในการรับใช้พระเจ้าแตผู่้ เดียว เราจึงขอบคณุพระองค์ยิ�งและสวดภาวนา

ถึงพระองค์ เพื�อให้เราเจอกนัและแลกเปลี�ยนสนทนาธรรมกนั เราจะแจ้งให้ทราบวา่เรา

เดินทางมาที�ลยบูตุสก์วนัพฤหสัที� � มิถนุายน (ปี ����) และจะเดินทางไปหาเจ้าชาย

ผู้ยิ�งใหญ่บุตรเราที�มอสโคว์ ในการนี �เราเดินทางเหมือนโยเซฟที�ถูกเนรเทศไปด้วยพี�

น้องตนเอง และจะนําสนัติสขุและพระพรมาสูท่า่น เขาคิดอยา่งไรกบัเรานั �นเราไมรู้่ เรา

เป็นพระสงฆ์ ไม่ใช่ทหารรบราทางโลก เราไปเพื�อเป็นพระพรเหมือนที�พระเจ้าทรงสง่

สาวกพระองค์ไปประกาศเทศนาสั�งสอน และพูดบอกคนทั�วไปว่าใครก็ตามที�รับท่าน 

คนนั �นก็รับเรา เมื�อไรที�ท่านพร้อมพบเรา ก็ลองคิดดูว่าที�ไหนดีที�เราจะพบกัน เรา

ปรารถนายิ�งจะเจอทา่นและรับปลอบประโลมทางจิตวิญญาณ ขอพระเมตตาพระเจ้า

และพระมารดาเจ้าผู้ทรงศกัดิ�สทิธิ�และพระพรเราจงมีแดท่า่น!” 

เพื�อตอบจดหมายทา่นคีเปรียน ทา่นและฟิโอดอร์ก็สง่ทตูไปดกัเจอพระสงัฆราช 

แตเ่จ้าชายดิมิตรีผู้ยิ�งใหญ่ทรงสั�งห้ามคณะทตูไปและให้ถอยกลบัทนัที จากจดหมายนี � 

เห็นชัดว่าท่านคีเปรียนทราบความทะเยอทะยานของท่านมิทยาย แต่จริงๆ แล้วท่าน

ไม่ได้เตรียมพบใครที�มอสโคว์ ท่านมีสมัพนัธ์ฉันมิตรกับเจ้าชายยิ�งใหญ่และนําของ

ศกัดิ�สิทธิ�มากมายเพื�อมอบแก่เจ้าชาย แต่ท่านคีเปรียนกลบัได้การต้อนรับและปฏิบตัิ

เหมือน “โยเซฟจริงๆ” ท่านถกูจบัโดยขนุนางนิกิโฟร์ ซึ�งปล้นสะดมและเอาแต่ก่นด่าดู

ถกูท่านด้วยคําพดูหยาบคายอย่างไม่เคยได้ยินที�ไหน ก่อนจบัถอดเสื �อผ้าเกือบเปลอืย

และขงัไมใ่ห้อาหารในคกุเปียกมืดมิด วนัตอ่มาก็เนรเทศทา่นมิโตรโปลตินัคีเปรียนออก

จากมอสโคว์พร้อมการดูถูกมากมาย ท่านคีเปรียนผู้ โทมนัสยิ�งถึงสดุก้นบึ �งหวัใจใน

วนัที� �� มิถนุายน ก็หยดุพกั ณ ที�แห่งหนึ�งไม่ไกลจากมอสโคว์ เขียนจดหมายฉบบัที�

สอง “ถึงท่านเซอร์กีและท่านฟิโอดอร์พระอธิการอาวโุสผู้สตัย์ซื�อ” จดหมายฉบบันั �น

ระบายความทุกข์หนักของท่านที�ถูกประณามหยามเหยียดอย่างไม่เป็นธรรม และ

ต่อต้านการกระทําไม่ถกูต้องของท่านมิทยาย และสั�งขบัไลท่กุคนที�ร่วมกระทําร้ายแรง

ต่อท่านซึ�งเป็นมิโตรโปลิตนัโดยชอบธรรมให้ออกจากความเป็นพระ เนื�องจากลบหลู่

ศักดิ�ศรีและดูถูก ซี�งตามที�ท่านคีเปรียนกล่าวในจดหมาย “ไม่เคยมีใครทํากับ
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พระสงัฆราชแบบนี �มาก่อนตั �งแต่มีแผ่นดินรัสเซีย” ท่านคีเปรียนกลา่วว่า “เรานั �นด้วย

พระประสงค์พระเจ้าและจากการเลือกของที�ประชุมสงฆ์ ด้วยการอนุมตัิและความ

เห็นชอบของพาทริอาร์คแห่งพระศาสนจักรสากล เรารับแต่งตั �งให้เป็นมิโตรโปลิตนั

แห่งรัสเซียทั �งมวล ทั�วโลกรับรู้เรื�องนี � แต่ตอนนี �เราเดินทางมาหาเจ้าชายผู้ยิ�งใหญ่ด้วย

ใจบริสทุธิ�และมุ่งหมายการดี...” ท่านคีเปรียนเลา่ตอ่ไปว่าท่านถกูทรมานจากนิกิโฟร์

อย่างไร ขนุนางชั�วนิกิโฟร์ไมเ่พียงปล้นท่านจนเปลือยเปลา่เท่านั �น แต่ยงัรวมถึงทกุคน

ที�อยู่กับท่าน และขบัไล่ท่านพร้อมคณะออกจากมอสโคว์อย่างอดโซหิวโหย “ติดบ่วง

โจร” ไม่มีแม้แต่รองเท้าหรือเสื �อชั �นใน ท่านสาธุคณุตดัพ้อขมขื�นว่า “อย่างนั �นไม่มีใคร

ในมอสโคว์ทํากันดอก ไม่ใช่เจ้าชายผู้ยิ�งใหญ่หรือทั �งในทั�วแคว้นพระองค์ก็ไม่มีใคร

ประสงค์เช่นนั �น... เหล่าชาวบ้านพากันยําเกรงเจ้าชาย เพราะพวกเขามีภรรยาและ

บุตร อีกทั �งทรัพย์สินเงินทองมากมายซึ�งไม่อยากเสียไป แล้วพวกท่านที�ตดัขาดจาก

โลกนี �และใช้ชีวิตเพื�อพระเจ้าอย่างเดียวเล่า เพียงเห็นความชั�วร้ายเหตุใดจึงนิ�งเงียบ

เสีย... น่าจะฉีกเสื �อผ้าตน แล้วไปหาต่อหน้าพระพกัตร์กษัตริย์เพื�อพดูเรื�องนี � ถ้าเขาฟัง

ทา่นก็คงดีดอก แตถ้่าเขาฆา่ทา่นเสยี ทา่นก็จะเป็นนกับญุ” 

ตรงจุดนี �ท่านคีเปรียนยกตัวอย่างกฎพระศาสนจักรซึ�งขู่ผู้ ละเมิดกฎด้วยคํา

สาปแช่ง “ผู้ซื �อและขายความศกัดิ�สิทธิ�พระเจ้าด้วยสินบนและอํานาจกษัตริย์” สว่น 

“ท่านนั �น ว่ากันว่า ตําแหน่งพระสงัฆราชมีพระชั�วตวัดําคนหนึ�งแอบอ้างสวมใส่เสื �อ

สงัฆราช สวมหมวกสงัฆราช ถือกางเขนและคทาสงัฆราชในมือ ที�ไหนกนัที�มีความยโส

โอหังและชั�วร้ายเยี�ยงนี �ให้ได้ยิน... เพราะพี�เรา (นักบุญอเล็กซี) เห็นพ้องว่าเราเป็น

สงัฆราชอยู่ ณ ตรงนั �น ตําแหน่งสงัฆราชเป็นของเรา!” ท่านให้พระเจ้าเป็นพยานว่า

จิตสํานึกท่านไม่ได้เป็นมลทินด้วยความแค้นเจ้าชายผู้ ยิ�งใหญ่ ท่านเคารพเจ้าชาย

เสมอ สวดภาวนาเพื�อเจ้าชายเสมอ ซึ�งที�ลธิวัเนีย ทา่นก็ทําทกุอยา่งเทา่ที�ทําได้เพื�อเห็น

แก่ประโยชน์เจ้าชายผู้ยิ�งใหญ่และการงานของสงัฆราชรัสเซีย ทว่างานพระศาสนจกัร

ไม่ใช่การแบ่งแยกฝักฝ่ายแต่เป็นการรวมงานแห่งสงัฆราชเพื�อความเป็นหนึ�งเดียว 

ท่านชี �แจงต่อไปว่า ไม่มีกษัตริย์คนไหนมีสิทธิตดัสินพระสงัฆราชแม้กระทําผิดก็ตาม 
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โดยอาศยัการเรียกประชมุสงฆ์หรือพาทริอาร์คก่อน ท่านคีเปรียนกลา่วเสียงดงัวา่ “จง

ฟังเถิดท้องฟา้แผน่ดินและคริสตชน วา่คริสตชนปฏิบตัิตอ่พระสงัฆราชอยา่งไร... ตราบ

ที�ข้าพึงมีแรง ข้าจะทําให้ความชั�วหายไป พระเจ้าทรงทราบว่าข้ารักเจ้าชายดิมิตรีผู้

ยิ�งใหญ่สดุจิตสดุใจ และประสงค์ดีแต่เจ้าชายเท่านั �นตลอดชีวิตข้า... ท่านผู้ เฒ่าสตัย์

ซื�อและพระอธิการ จงเขียนมาหาข้าโดยไว เพื�อให้จดหมายมาถึงมือข้าทนัเวลาวา่ทา่น

คิดอย่างไรในการนี �... แต่ข้าจะเดินทางไปคอนสแตนติโนเปิลเพื�อปกป้องตนด้วยพระ

เจ้าและพาทริอาร์คผู้ศกัดิ�สทิธิ� และคณะสมชัชาสงฆ์ ศตัรูข้าคงหวงัเงินทองจากเฟรียส 

(พวกคนโฉดที�คนอื�นไปขอกู้ เงินมา) สว่นข้าหวงัใจในพระเจ้าและสจัจะตน...” 

เราคงไมพ่ดูถึงจดหมายให้ยาวเหยียดกวา่นี � แคน่ี �ก็มากพอแล้วที�จะทนฟัง เพื�อ

เห็นว่านกับญุสงัฆราชคีเปรียนผู้ทกุข์ยากนั �นไมม่ีใครนอกจากทา่นเซอร์กีและฟิโอดอร์

อีกแล้วที�ใกล้ชิดทางใจต่อท่าน เป็นคนที�ท่านพึงเปิดเผยความในใจและระบายทกุข์

โศก และท่านคีเปรียนคิดไม่ผิด จากจดหมายฉบับที�สามเห็นชัดเจนว่าท่านทั �งสอง

ไม่ได้ละเลยความทกุข์ของท่านสงัฆราช “มีเพียงความถ่อมตน การเชื�อฟัง และความ

รักต่อพระศาสนจกัรถ่อมตนของเรา ทั �งหมดนั �นเราลว่งรู้จากคําพดูทา่น” ท่านคีเปรียน

เขียนวันที� �� ตุลาคมจากเมืองเคียฟ “ท่านเชื�อฟังคําแนะนําเราอย่างไร ก็ขอให้

เข้มแข็งอยา่งนั �น” คราวนี �ทา่นคีเปรียนมองอนาคตสงบขึ �น เมื�อรู้สทิธิชอบธรรมของตน 

“เราไมไ่ด้มุง่หาลาภยศสรรเสริญ ไมห่าเงินทอง แตเ่พียงหาความเป็นมิโตรโปลตินัของ

ตนเทา่นั �น ซึ�งพระศาสนจกัรประทานให้เราโดยธรรม เราหวงัความสงบกลมเกลยีวของ

คริสตชน แต่ใครที�ไม่ประสงค์ดี ในภายหลงัความจริงก็จะปรากฏให้รู้เป็นแน ่แต่เราไม่

เปลี�ยนใจที�จะไปคอนสแตนติโนเปิล และเราส่งข่าวมาบอกท่าน ส่วนท่านจงอย่านิ�ง

เฉย จงภาวนาตอ่พระเจ้าเพื�อโปรดทรงเมตตาเรา และเราจกัรับการปลอบประโลมด้วย

ความยินดีในจิตวิญญาณและชื�นชมยินดี” นั�นเองที�ท่านคีเปรียนเขียนจดหมายสรุป

ออกมาในฉบบัที�สามถึงทา่นเซอร์กีและฟิโอดอร์ 

ระหว่างนั �น ท่านมิทยายเดินทางไปเมืองคอนสแตนติโนเปิลพร้อมกลุ่ม

ผู้ติดตามและของกํานลัมากมาย เพื�อขอรับตําแหน่งแต่งตั �งเป็นมิโตรโปลิตนั ทว่าเกิด
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เหตขุึ �นจริงตามที�ท่านเซอร์กีพยากรณ์ กลา่วคือระหวา่งท่านมิทยายลอ่งเรือ จู่ๆ ท่านก็

ล้มป่วย เมื�อเดินทางเกือบถึงเมืองคอนสแตนติโนเปิล ท่านมิทยายก็มรณภาพก่อน

เวลาอนัควร “ลือกันว่า” นักบันทึกจดหมายเหตุกล่าว “เรือลําที�ท่านมิทยายล่องไป

คอนสแตนติโนเปิล ตอนท่านล้มป่วย จู่ๆ เรือก็หยดุอยู่ที�แห่งหนึ�งโดยไม่ทราบสาเหตุ 

ตอนนั �นเรือลําอื�นก็แลน่ดีในมหาสมทุร ไปมาได้โดยไม่มีเหตขุดัขวาง แค่เรือท่านกลบั

ไม่แลน่ เหมือนถกูหยดุยั �งไว้ด้วยมือที�มองไม่เห็น ไม่ว่าจะมีลมแรงมาจากทิศใด หรือ

นกัเดินเรือจะพยายามพายไปอย่างไร เมื�อท่านมิทยายเสียชีวิตและขนศพไปบนเรือ

พิเศษเพื�อไปเพื�อฝังที�กาลาตา เรือก็กลบัแลน่ปกติเหมือนเดิมตามทางของมนั”  

ขณะนั �นท่านดิโอนีซีสงัฆราชแห่งซุสดาลอยู่ที�คอนสแตนติโนเปิล เพื�อรับเจิม

มอบตําแหน่งจากพาทริอาร์คให้เป็นอคัรสงัฆราช ท่านจึงใช้โอกาสที�ท่านมิทยายมรณ

ภาพขอตําแหน่งมิโตรโปลิตนัให้ตวัเอง ท่านไม่หาลาภยศในโลกแต่หาการสรรเสริญ

จากพระเจ้ามากกว่า ผู้ แสวงหาสมณศกัดิ�ชั �นสงูอีกคนคือท่านอาร์คิมานดริทปีเมน 

หนึ�งในผู้ ร่วมคณะท่านมิทยาย ปีเมนใช้เล่ห์เหลี�ยมลวงและเงินสินบนโดยเจ้าชายผู้

ครองเมืองไมเ่ห็นชอบ หลอกรับตําแหน่งเป็นมิโตรโปลิตนัสําเร็จ เมื�อเจ้าชายยิ�งใหญ่

ทรงลว่งรู้ ก็ทรงสั�งให้จบักมุเขาตั �งแตย่งัไมถ่ึงกลางทางสูม่อสโคว์สง่เข้าคกุ จากนั �นทรง

บัญชาให้บิดาทางจิตวิญญาณท่านใหม่ของพระองค์คือท่านฟิโอดอร์แห่งซีโมนอฟ 

เดินทางไปเคียฟเพื�อเรียกท่านมิโตรโปลิตนัคีเปรียนเข้ามอสโคว์ ท่านคีเปรียนรับยศ

จากมอสโคว์เดือนพฤษภาคม ���� แต่เดือนสิงหาคม ���� ช่วงข่านต็อกตามึชรุก

ราน ท่านไม่ได้ระวงัการเดินทางจากมอสโคว์ไปเมืองทเวียร์ ซึ�งขณะนั �นมีเจ้าชายอีก

องค์ซึ�งเป็นศตัรูเก่าแก่ของกษัตริย์มอสโคว์ คือเจ้าชายมิคาอิล อเลก็ซานโดรวิชเป็นเจ้า

นครที�นั�น เมื�อความรู้ถึงเจ้าเมืองมอสโคว์ เจ้าชายยิ�งใหญ่แห่งมอสโคว์กริ �ว หลงัจาก

นั �นก็ปฏิเสธต้อนรับท่านคีเปรียนอีกตอ่ไป ท่านจึงจําต้องลี �ภยัไปเคียฟอีกครั �ง ลกูศิษย์

ท่านเซอร์กีคือท่านอฟานาซีแห่งเซอร์ปูคอฟเดินทางไปส่งท่านถึงที�นั�น ยงัมีจดหมาย

ฉบบัหนึ�งเก็บรักษาไว้จนปัจจุบนัจากทา่นคีเปรียน ซึ�งคาดวา่นา่จะเขียนถึงท่านเซอร์กี

เหมือนสามฉบบัก่อนหน้านี � แต่คราวนี �เขียนถึงท่านเซอร์กีผู้ เดียว ไม่ได้เขียนถึงท่าน 



156 บทที� 14 

ฟิโดอร์ “จงรู้เถิด” ท่านมิโตรโปลิตนักล่าว “เราเดินทางด้วยม้าไปคอนสแตนติโนเปิล 

ไปดินแดนโวโลช เราไม่อยากจากลกูรักเราไปเลย อยากพาไปด้วยทั �งหมด ใครทําให้

เราต้องตกระกําลําบากในการเดินทางในเวลานี � พระเจ้าเท่านั �นจะแสดงแก่เขา 

(เจ้าชายดิมิตรี) ให้รู้ความจริง ในไม่ช้าเราจําต้องจากคอนสแตนติโนเปิลไปหาท่าน 

สว่นคนฉ้อฉลหลอกลวง (พระปีเมน) อยา่งนั �นพระเจ้าจะทรงแสดงให้เห็น ทา่นจงดแูล

ลกูแกะทา่นให้ดี ดงัคําพระเจ้าวา่ “ใครไมเ่ชื�อฟัง ก็จงลงโทษและสอนเขา” จงพิจารณา

พระวาจาพระเจ้าที�ว่า “จงเอาพวกสจุริตออกมาจากพวกไม่ควรค่า อย่างที�เราบอก” 

ชีวิตเราสั �นนกั และคนที�เดินในทางธรรมของพระเจ้าก็ประเสริฐแล้ว จงเขียนตอบเรา

มาให้เรารู้เถิดวา่ทา่นเป็นอยูอ่ยา่งไร ขอพระเจ้าทรงดแูลทา่นไมใ่ห้เป็นอนัตรายใดๆ”  

นั�นคือข้อความจดหมายนกับญุคีเปรียนที�เขียนถึงนกับวชผู้ถ่อมตนยิ�งของเรา 

ซึ�งทา่นแสดงออกถึงความทกุข์ยากของตนและความหว่งใยทา่นเซอร์กี ให้กําลงัใจการ

ประกอบคณุงามความดี น่าเสียดายยิ�งที�จดหมายตอบจากท่านเซอร์กีไม่ได้ตกมาถึง

มือเรา แตพ่อจะคิดได้วา่จดหมายเหลา่นั �นลํ �าคา่เพียงใด และปลอบประโลมมากขนาด

ไหนแก่พระอคัรสงัฆราชผู้ เป็นทกุข์และถกูขบัไลไ่สสง่ 

ทา่นปีเมนถกูเรียกตวักลบัจากการจองจําให้ไปมอสโคว์เพื�อแทนที�ทา่นคีเปรียน 

แตด้่วยพระทา่นนั �นไมเ่ป็นที�พอพระทยักษัตริย์ผู้ยิ�งใหญ่แหง่มอสโคว์ เจ้าชายจึงทรงสง่

คนไปตามทา่นดิโอนีซพีระอคัรสงัฆราชแหง่ซสุดาล โดยสง่ทา่นฟิโอดอร์หลานชายทา่น

เซอร์กีไปพร้อมท่านดิโอนีซีที�คอนสแตนติโนเปิลเพื�อรับการแต่งตั �งเป็นมิโตรโปลิตัน 

ทา่นดิโอนีซรัีบแตง่ตั �งเรียบร้อยและเดินทางกลบัมอสโคว์ แตร่ะหวา่งทางกลบัถกูกกัตวั

โดยเจ้าชายวลาดีมีร์ โอลเกอร์โดวิช ทําให้ท่านฟิโอดอร์ต้องเดินทางกลบัมอสโคว์คน

เดียว ทา่นดิโอนีซีถกูขงัไว้ที�อารามสงฆ์ชั �นสงูแหง่เคียฟ-ปีเชียรสก์ ยงัไมท่นัที�ทา่นจะใช้

ตําแหน่งที�พระเจ้ามอบหมายเพื�อทําประโยชน์แก่พระศาสนจกัร ใน ค.ศ. ���� ท่านก็

เสยีชีวิตระหวา่งถกูคมุขงั 

กาลเวลาลว่งไปถึง ค.ศ. ���� หลงัจากเจ้าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิชสิ �นพระชนม์ 

มิโตรโปลิตนัปีเมนจึงถกูลดตําแหนง่ สว่นท่านคีเปรียนด้วยการแตง่ตั �งจากพาทริอาร์ค
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อนัโทนีและสมชัชาสงฆ์ใหญ่แหง่กรุงคอนสแตนติโนเปิล จึงได้รับความเห็นชอบให้เป็น

มิโตรโปลิตันแห่งเคียฟและรัสเซียทั �งมวล ในเดือนกุมภาพนัธ์ถัดมาปี ���� ท่านก็

เดินทางมาถึงมอสโคว์ แต่ไม่นานนกัจากนั �น ท่านก็ต้อง “รับการปลอบประโลมด้วย

การปลอบประโลมทางจิตวิญญาณ” ในการสนทนากบัผู้ เฒ่าแห่งราโดเนชผู้ยิ�งใหญ่ 

เพราะในเดือนกนัยายน ปี ���� ทา่นเซอร์กี ผู้ เฒา่ผู้ รับใช้พระเจ้าก็ไมอ่ยูเ่สยีแล้ว! 



 

บทที� �� 

ผู้ดบัทกุข์แห่งแผ่นดินรัสเซีย  

โลกและนกัพรต เซอร์กีผู้ดบัทกุข์แผน่ดินเกิด การโจมตีของขา่นมามยั 

เจ้าชายยิ�งใหญ่ที�สาํนกัสงฆ์พระตรีเอกภาพ การสนทนากบัพระอธิการศกัดิ�สทิธิ� 

นกับวช-นกัรบ คําพยากรณ์ผู้ เฒา่ศกัดิ�สทิธิ� ภาพไอคอนและกางเขน ความกลวัของ

เจ้าชายแหง่เรียซาน เช้าวนัที� � กนัยายน ���� โปรสโฟราและหนงัสอืจากพระอธิการ

ศกัดิ�สทิธิ� ขนุพลตาตาร์และสงฆ์รัสเซีย สมรภมูิรบนา่กลวั การวิงวอนช่วยเหลอืของ

เซอร์กี บนัทกึชว่ยจําของนกับวชสาํนกัสงฆ์แหง่พระตรีเอกภาพวนัที� �� กนัยายน 

���� เจ้าชายผู้ยิ�งใหญ่ซาบซึ �งสาํนกัสงฆ์แหง่พระตรีเอกภาพ วนัเสาร์แหง่ทา่นดมิิตรี 

สาํนกัสงฆ์แหง่คําปฏิญาณ การรุกรานของขา่นต็อกตามชึ  

(1380 – 1381) 
 

 

จงชื�นชมยินดีเถิด พระผูพิ้ทกัษ์ผูยิ้�งใหญ่ของรัสเซียเรา คณุ

พอ่เซอร์กี 

อคาฟีสต์ � อิค. �� 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูเ้ป็นที�เทิดทูนแห่งปิตภูุมิ 

อิค. มิเนอี 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูเ้ข้มแข็งที�ปกปอ้งคริสตชนทั�งปวง 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูน้่าเกรงขามผูข้บัไล่เหล่าศตัรูพา่ย 

อคาฟีสต์ � อิค. � 
 
 

“โลกมองวา่นกัพรตไร้ประโยชน์ตอ่สงัคมพลเมือง โดยคิดวา่เจตนารมณ์และจิตใจของ

โลก รวมถึงธรรมเนียมวุน่วายตา่งๆ ของโลกทําประโยชน์ให้สงัคมแตผู่้ เดียวเทา่นั �น แต่
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โลกลืมคิดถึงความหมายของพลงัศีลธรรมสําหรับสงัคม ไม่เข้าใจพลงัการสวดภาวนา 

ไม่เข้าใจมุมมองทางจิตวิญญาณว่ากว้างใหญ่” นั�นเป็นคําพูดนกับุญฟิลาเรียตแห่ง

เชียร์นิกอฟ “ในหมูผู่้ศรัทธาที�พํานกัในถิ�นกนัดารที�สละโลก” ทา่นนกับญุฟิลาเรียตแหง่

มอสโคว์กลา่ว “โลกไม่คิดว่าจะเห็นบตุรผู้ตื�นตวัแห่งปิตภุมูิและรัฐบรุุษ” โลกกลบัดถูกู

เกลียดชัง “แต่โลกยุติธรรมไหม ที� เกลียดคนตัดสินใจทิ �งโลกไปตลอดชีวิต แต่

ขณะเดียวกันตลอดชีวิตเป็นคนอุทิศตนเพื�อหวงัสร้างความดีงามแก่โลกในการสวด

ภาวนาไม่ลดละ และไมเ่พียงมุ่งหวงั แตป่ฏิบตัิตนแท้จริงเพื�อบรรลสุิ�งมุง่หวงั ด้วยการ

บําเพ็ญเพียรแหง่ศรัทธาและด้วยการสวดภาวนาบริสทุธิ�ใจ เหลา่นกัพรตศกัดิ�สทิธิ�ช่วย

นําโลกให้พ้นจากพิโรธสวรรค์และช่วยสง่พรแหง่สวรรค์อนัทรงพลงัและมีประสิทธิภาพ

มายงัโลก แต่โลกเพิกเฉยคนทําดีเหล่านี � ถ้าเพียงโลกจะพิจารณาถึงเขาเหลา่นี �เพียง

เพราะผลประโยชน์ที�พึงได้ชั�วคราว โลกก็คงสูญเสียประโยชน์มหาศาลของตนไป 

เพราะถ้าโลกคิดว่าบุรุษเหล่านี �เป็นคนไร้ค่าทําประโยชน์อะไรไม่ได้แล้ว ก็แน่นอนว่า 

โลกไมรู้่จกัคณุคา่ตวัเอง” 

แนวคิดของท่านนกับญุที�ชื�อเหมือนกนัทั �งสองท่านนี �เหมาะสมกบัสิ�งที�เราเห็น

ในชีวิตท่านนกับญุเซอร์กี ชีวิตท่านตอกยํ �าได้ดีถึงความจริงที�อคัรสาวกพระคริสต์ทา่น

หนึ�งกล่าวว่า “ความบริสทุธิ�ทางใจมีประโยชน์สําหรับทกุอย่าง เป็นพนัธสญัญาแห่ง

ชีวิตทั �งในโลกนี �และโลกหน้า” (� ทิโมธี �:�) “ท่านนกับุญปฏิเสธเกียรติยศชื�อเสียง

สงูสง่ที�จะเป็นทตูสวรรค์แห่งพระศาสนจกัรรัสเซีย” นกัเขียนน่ายกย่องท่านหนึ�งกลา่ว 

“แตเ่ป็นได้อยา่งไรที�ทา่นเซอร์กีผู้ถ่อมตนยิ�งจะปฏิเสธทา่นมิโตรโปลตินัอเลก็ซีที�ทา่นรัก

เชิดชยูิ�ง และไม่เชื�อฟังท่าน แต่กลบัเลือกใช้ชีวิตนกับวชสนัโดษที�อยากทํา เพราะทา่น

เคยพูดเองว่าคําใดก็ตามที�ออกจากปากท่านอเล็กซีท่านจะรับเหมือนออกจากปาก

พระคริสต์ แล้วเราจะเห็นด้วยได้อยา่งไรกบัถ้อยคําทา่นเซอร์กีที�ไมรั่บเป็นอคัรสงัฆราช 

ไม่ ท่านเซอร์กีในการนี �ไม่ได้ดื �อแพง่หรือไม่เชื�อมิตรและบิดาทางจิตวิญญาณของทา่น 

เพียงแตท่่านเชื�อฟังในชั �นสวรรค์ เลือกรับความทกุข์ที�กําหนดมาให้ท่านแต่แรก นบัแต่

นั �นท่านไม่เคยหยดุดแูลเหลา่ลกูแกะของพระศาสนจกัร คอยสําแดงความบริสทุธิ�ของ
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ตนอยา่งนา่ยกยอ่ง... เวลาแหง่การปฏิบตัิเพื�อชว่ยเหลอืสงัคมเป็นเวลาของทา่น เมื�อใด

ที�ทุกอย่างเหมือนล่มสลายตายจาก เมื�อนั �นท่านเซอร์กีจะลุกขึ �นสู้ !” ความคิดนี �ช่าง

ลึกซึ �งและควรค่าพิจารณา แต่ยามที�ท่านมีชีวิตอยู่ มีหรือที�ท่านเซอร์กีไม่ลกุขึ �นต่อสู้

เพื�อแผ่นดินเกิดและเพื�อพระศาสนจักรพระเจ้า เหมือนในอดีตกาลบนแผ่นดินรุส

โบราณก็มีเหลา่นกับญุกล้าหาญมีพลงัเพื�ออทุิศแก่แผ่นดิน ไม่มีใครเหมือนทา่นเซอร์กี

ที�มีส่วนร่วมในกิจการรัฐของรัสเซียด้วยอศัจรรย์มากมายเหมือนท่าน ในการดแูลปก

ปักรักษาหลงัจากที�ท่านมรณภาพไปแล้วมากเท่าท่าน แต่ไม่มีใครเหมือนท่านเซอร์กีที�

ในยามมีชีวิตอยู่ ด้วยตวัท่านเองพร้อมเหล่าลกูศิษย์ ไม่มีใครแล้วที�ช่วยฟื�นฟูสภาวะ

จิตใจศีลธรรมและพลกิฟื�นแผน่ดินบ้านเกิดทั �งแผน่ดินเหมือนทา่น และช่วยปลดปลอ่ย

แผน่ดินรัสเซียให้พ้นจากการตกเป็นเบี �ยลา่งและตกเป็นทาสเหลา่มารร้ายป่าเถื�อนชาว

เอเชีย เมื�อเราระลกึถึงวีรกรรมที�ผา่นมาของทา่นเซอร์กีบนหลมุศพทา่นแล้ว เราก็อยาก

กู่ร้องพร้อมทา่นนกับญุฟิลาเรียตผู้ยิ�งใหญ่วา่ “พี�น้อง เรื�องทั �งหมดก็อยูท่ี�นี�เอง” 

ใช่ ผู้ถูกเลือกโดยพระเจ้าผู้ยิ�งใหญ่ ท่านเซอร์กีถูกประทานให้แผ่นดินรัสเซีย

ในช่วงยากลาํบากนี �เอง เวลาที�ชาวมองโกลตาตาร์รุกรานแทบทกุหยอ่มหญ้า ในช่วงที�

ความขดัแย้งระหวา่งเหลา่เจ้าชายในรัสเซียเลยเถิดเป็นการนองเลือด ในช่วงความไม่

ลงรอยเหล่านี � ความไม่ยุติธรรม การกดขี�ข่มเหงของตาตาร์ และความป่าเถื�อนของ

ศีลธรรมจรรยาในช่วงเวลานั �นคกุคามประชาชนรัสเซียด้วยกลิ�นเลือดและความตาย 

กว่า ��� ปีที�แผ่นดินรัสเซียซึ�งทรมานแสนสาหสัต้องทนทุกข์ภายใต้อานหนกัหน่วง

ของชาวตาตาร์ แล้วในที�สดุพระเจ้าก็ทรงเห็นใจคําขอของพระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์

รัสเซีย เวลาแห่งการปลดปล่อยใกล้เข้ามาแล้ว ซึ�งเป็นเวลาที�ท่านเซอร์กีจะเป็นผู้

บรรเทาทกุข์แท้จริงของแผน่ดินรัสเซีย “แบบอยา่งชีวิตอนับริสทุธิ�ของทา่น ความสงูสง่

ของจิตวิญญาณท่าน ท่านใช้ยกสภาพจิตใจตกตํ�าของประชาชน และปลุกความ

เชื�อมั�นในตวัเองของพวกเขา กําลงัของเขา และสร้างแรงบนัดาลใจในการเชื�อความ

ช่วยเหลือของพระเจ้า... ด้วยชีวิตท่านเอง ด้วยความเป็นไปได้ของชีวิตเช่นนั �น ท่าน

สาธุคุณเซอร์กีทําให้ประชาชนที�เจ็บปวดรู้สึกว่า ในตวัเขา สิ�งดีๆ ยงัไม่สญูสลายไป
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หมดสิ �นเสียทีเดียว ท่านช่วยเขามองกลบัไปยงัความมืดหม่นในตวัเอง มองทะลไุปใน

นั �นถึงเปลวไฟที�ดบัแล้วของดวงไฟที�ท่านยงัจุดสว่างในตนเอง” และนั�นเราจึงเห็นว่า 

“ประชาชนซึ�งเป็นเวลากว่า ��� ปีเคยสั�นไหวเวลาได้ยินชื�อตาตาร์ กลบัลกุมารวมตวั

กันพร้อมด้วยจิตวิญญาณตน ลกุขึ �นสู้คนกดขี� และไม่เพียงพบความกล้าหาญอย่าง

ลูกผู้ ชายในตัวเองเท่านั �นที�จะลุกยืนขึ �น แต่ยังออกไปค้นหาเหล่าทัพตาตาร์ในทุ่ง

กว้างสเตปป์ และที�นั�นก็เข้าโจมตีศตัรูด้วยกําแพงโอบล้อมที�ไม่อาจพงัทลาย ฆ่าและ

ฝังศัตรูไว้ใต้กระดูกบรรพบุรุษนบัพนั เรื�องแบบนี �เกิดขึ �นได้อย่างไร จู่ๆ คนจะลกุขึ �น

เรียนรู้และกล้าหาญทําการใหญ่แบบนี �ได้อย่างไร ซึ�งเป็นสิ�งที�พ่อแม่ปู่ ย่าเขาต่าง

หวาดกลวัแม้จะคิด เรารู้อย่างหนึ�งว่าท่านเซอร์กีเห็นชอบในการสร้างวีรกรรมผู้นํา

รัสเซียที�สําคญั และผู้นําที�วา่นี �เป็นคนศรัทธายิ�ง เป็นผู้กล้าหาญในสายตาทา่นเซอร์กี” 

ภายใต้การอบรมดูแลที�เต็มไปด้วยความรักของท่าน... นั�นเองคือสิ�งที�ประวตัิศาสตร์

เขียนไว้ หนึ�งในข่านตาตาร์หยิ�งจองหองนาม มามยั เข้าโจมตีพร้อมกองทพัมหาศาล 

เป็นการสูญเปล่าที� เ จ้าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิช ผู้ ยิ�งใหญ่พยายามผูกมิตรด้วย

บรรณาการและการโอนออ่นยอมตาม มามยัไมรู้่จกัคําวา่ปรานี เจ้าชายดิมิตรีเพิ�งหาย

เหนื�อยไม่นานนกัหลงัจากผ่านศึกกับลิธัวเนียและแผ่นดินเพื�อนบ้านที�ไม่ค่อยเป็นสขุ 

คราวนี �ต้องประสบสงครามครั �งใหม่และไม่อาจทําอะไรอื�นได้ เพราะกองทพัตาตาร์

เคลื�อนมาเหมือนก้อนเมฆพายเุข้าใกล้เขตประเทศรัสเซียมากในตอนนั �น 

เมื�อเตรียมตวัเดินทางไปทําสงคราม เจ้าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิช ก็เห็นควรเสด็จ

เยือนสํานกัสงฆ์แห่งพระตรีเอกภาพเป็นอย่างแรก เพื�อคารวะพระเจ้าผู้ เป็นหนึ�งเดียว

ไตรลกัษณ์ และขอพรการเดินทพัจากพระอธิการเซอร์กี เจ้าชายทรงบญัชาพระอนชุา

ตนคือวลาดีมีร์ อนัเดรเยวิช และเหลา่เจ้าชายผู้ เชื�อในออร์โธด็อกซ์ซึ�งประทบัที�มอสโคว์

ในเวลานั �น พร้อมเหล่าแม่ทพัรัสเซียและกลุ่มขุนศึกชั �นดีที�คดัแล้วมาด้วยกันในช่วง

หลงัวนัพระมารดาพระเจ้าเสด็จขึ �นสวรรค์ เพื�อออกเดินทางจากมอสโคว์ วนัรุ่งขึ �นพวก

เขาก็เดินทางมาถึงสํานกัสงฆ์แห่งพระตรีเอกภาพ เมื�อมาถึงก็นอบน้อมนมสัการพระ

เจ้าที�แท่นบชูา เจ้าชายดิมิตรีกลา่วแก่พระอธิการว่า “คณุพ่อขอรับ ท่านทราบดีว่าเรา
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ทกุข์ใหญ่หลวงเพียงใด ไมใ่ช่ข้าคนเดียว แตร่วมถึงชาวออร์โธด็อกซ์ด้วย ขา่นมามยัยก

กําลงัตาตาร์อนัเหี �ยมโหดเดินทางเข้าเมืองเรา มาดินแดนรัสเซียเรา เพื�อทําลายล้าง

โบสถ์วิหารศกัดิ�สิทธิ�และเข่นฆ่าชาวคริสต์... ขอคุณพ่อโปรดภาวนาวิงวอนเถิด เพื�อ

พระเจ้าทรงช่วยปัดเป่าเราให้รอดจากวิบตัิครั �งนี �ด้วย” 

ท่านผู้ เฒ่าเซอร์กีปลอบเจ้าชายดิมิตรีด้วยความหวงัใจในพระเจ้า เนื�องจาก

เจ้าชายทรงเร่งรีบจะเสด็จกลบัเมือง ท่านสาธุคณุจึงขอร้องให้เจ้าชายอยูร่่วมพิธีกรรม

ศกัดิ�สิทธิ�ก่อน จากนั �นเมื�อจบแล้วก็เชิญท่านพร้อมเจ้าชายจากเมืองอื�นๆ และขุนพล

ร่วมรับประทานขนมปังกบัเกลือของสํานกัสงฆ์ เจ้าชายดิมิตรีทรงปฏิเสธ เนื�องจากม้า

เร็วตา่งวิ�งมาสง่ขา่วครั �งแล้วครั �งเลา่วา่มามยัเข้าใกล้เขตชายแดนรัสเซียทกุทีแล้ว 

แต่ทา่นผู้ เฒ่าเปี�ยมเมตตาขอร้องให้เจ้าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิช เสวยขนมปังที�

วดัเสนอให้ “อาหารนี �” ทา่นสาธุคณุกลา่ว “จะเป็นประโยชน์แก่ทา่น เจ้าชายยิ�งใหญ่”  

เจ้าชายจึงทรงทําตาม ทา่นผู้ เฒา่ซึ�งดีใจในจิตการหยั�งรู้ทลูเจ้าชายวา่ “พระเจ้า

จะเป็นพระผู้ทรงช่วยท่าน ตอนนี �ยงัไมถ่ึงเวลาของท่านที�จะรับมงกฎุแหง่ชยัชนะไปถือ

ไว้แต่ผู้ เดียวพร้อมการหลบัใหลอยา่งวีรบรุุษ แต่คนจํานวนมาก บริวารนบัไม่ถ้วนของ

ทา่นตา่งถกัทอมงกฎุงามแหง่ความทรมานนี � พร้อมการถกูรําลกึถึงชั�วนิรันดร์” 

ในการนี � ท่านนักบุญสั�งให้จัดเตรียมนํ �าศกัดิ�สิทธิ� หลงัรับประทานอาหารให้

ประพรมนํ �าศักดิ�สิทธิ�บนองค์เจ้าชายและเหล่าคนที�มากับเจ้าชาย ทั �งขุนพลและ

นายทหารผู้ รักพระคริสต์ ระหว่างสนทนากับเจ้าชายยิ�งใหญ่ ท่านผู้ เฒ่าศักดิ�สิทธิ�

แนะนําเจ้าชายดิมิตรีให้ทรงประนีประนอมแก่ขา่นมามยัศตัรูผู้ โหดร้ายด้วยบรรณาการ

และการให้เกียรติอย่างสูง “ท่านเจ้าชายผู้ ยิ�งใหญ่” ท่านเซอร์กีกล่าว “จําต้องทรง

ห่วงใยให้จงมากถึงพสกนิกรของพระองค์ ยอมสละชีวิตตนเพื�อพวกเขาเหลา่นั �น และ

พร้อมสละโลหิตไว้ที�นั�น เหมือนพระคริสต์สละพระวรกายและพระโลหิตเพื�อเรา แต่

ก่อนอื�น เจ้าชายที�รัก จงเสด็จไปหาศัตรูพร้อมความจริงและเชื�อฟังตามสมควรแก่

สถานะท่านเองที�จะภกัดีตอ่เจ้านายขา่น แม้ท่านวาสิลผีู้ยิ�งใหญ่ก็ยงัสง่บรรณาการให้

พระจักรพรรดิยูเลียน แล้วพระเจ้าก็ทรงเมตตาความถ่อมตวัของท่านวาสิลีและลด
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เกียรติของยเูลยีนผู้ ฉ้อฉล พระคมัภีร์ศกัดิ�สทิธิ�บอกเราวา่ ถ้าศตัรูเยี�ยงนี �ต้องการเกียรติ

และสรรเสริญจากเรา ก็จงให้ ถ้ามนัอยากได้เงินและทอง เราจงยกให้ แตเ่พื�อพระนาม

พระคริสต์ เพื�อศรัทธาแห่งออร์โธด็อกซ์ เราพร้อมสละชีวิตตนและเสียเลือดเสียเนื �อ

ตวัเอง เจ้าชายที�รัก ท่านจงทรงมอบเกียรติและเงินทองท่าน แล้วพระเจ้าจะไม่ปลอ่ย

ให้มนัมีอํานาจเหนือเรา พระองค์จะทรงเชิดชทู่านเมื�อเห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนของ

ทา่น และจะทรงทําลายความหยิ�งยโสอนัไมย่อมก้มหวัให้ใครของมนั” 

“ทั �งหมดนี �เราทําแล้ว” เจ้าชายยิ�งใหญ่ตอบ “แตศ่ตัรูเรากลบัผยองกวา่เดิม” 

“ถ้าเป็นเช่นนั �น” ท่านผู้ เป็นที�พอพระทยัพระเจ้ากล่าว “ความตายก็รอเขาอยู่

แน่นอน สว่นท่าน เจ้าชายที�รัก จะมีการช่วยเหลือความเมตตา และการสรรเสริญจาก

พระเจ้ารออยู่ ให้เราเชื�อมั�นวางใจพระเจ้าและพระมารดาผู้ทรงบริสทุธิ�ยิ�ง พระองค์ไม่

ทรงทอดทิ �งทา่นแนน่อน”  

เมื�อท่านทําสญัลกัษณ์กางเขนแก่เจ้าชายยิ�งใหญ่ที�ทรงน้อมองค์ตรงหน้า ท่าน

เซอร์กีผู้ เป็นที�พอพระทยัพระเจ้าก็กลา่วฮึกเหิมวา่ “จงไปเถิดเจ้าชายที�รัก อยา่ทรงหวั�น

เกรง พระเจ้าจะทรงช่วยท่านต่อสู้ ข้าศึกที�ไม่นบัถือพระเจ้า” หลงัจากนั �นนํ �าเสียงท่าน

ออ่นลงและทลูแผว่เบาตอ่เจ้าชายดมิิตรีแตเ่พียงพระองค์เดยีววา่ “จงเอาชนะศตัรูเถิด” 

ด้วยกําลงัใจล้นหลาม เจ้าชายทรงตั �งพระทยัสดบัฟังคําพยากรณ์ท่านสาธุคณุ

เซอร์กีแล้วก็ทรงหลั�งอสัสชุลปลาบปลื �มนกัอย่างตื�นเต้นในดวงจิต ท่านจึงทรงขอของ

พิเศษจากท่านนกับญุเพื�อเป็นพระพรแก่เหลา่ทหารหาญในการออกรบ และเพื�อเป็น

เครื�องหมายเตือนถึงพระเมตตาพระเจ้าที�ทรงสญัญาไว้ 

เวลานั �น พี�น้องที�สํานักสงฆ์แห่งพระตรีเอกภาพมีมากขึ �น ต่างคนถือการ

บําเพ็ญเพียรภายใต้การนําของนกับญุเซอร์กีเพื�อต้านศตัรูที�มองไมเ่ห็น ในจํานวนนั �นมี

นกับวชที�มีพื �นเพจากขนุนางคือท่านอเล็กซานเดอร์ พีรีเสวียต อดีตขนุนางที�เบรียนสก์ 

และอนัเดร ออสเลียเบีย ซึ�งเคยเป็นขุนนางที�ลยูเบียตสก์ ความกล้าหาญ ห้าวหาญ 

และศิลปะการต่อสู้ในสงครามของพวกเขายงัแจ่มชดัในความทรงจําหมูน่กัรบเหมือน

เพิ�งเกิดขึ �นไมน่าน ก่อนปฏิญาณตนเป็นพระ ทั �งสองเป็นที�กลา่วขานวา่เป็นนกัรบห้าว
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หาญ เป็นขนุศึกกล้ายิ�ง และมีประสบการณ์โชกโชนในการสงคราม นกับวช-นกัรบทั �ง

สองท่านนั�นเองคือสิ�งที�เจ้าชายดิมิตรีขอจากท่านเซอร์กีเพื�อช่วยงานกองทพั เจ้าชาย

หวงัว่าทั �งสองซึ�งอทุิศตนเพื�องานรับใช้พระเจ้าจะใช้ความกล้าหาญอยา่งลกูผู้ชายเป็น

แบบอยา่งแก่กองทพั ขณะเดียวกนัก็สร้างประโยชน์ช่วยทําสงครามได้มาก 
 

 

ท่านเซอร์กีไม่ลังเลจะทําตามคําขอของเจ้าชายดิมิตรีซึ�งเต็มไปด้วยความศรัทธา

เชื�อมั�น ท่านสั�งนกับวชทั �งสองให้เตรียมพร้อมในการศกึทนัที ทั �งสองยินดีรับคําสั�งพระ

อธิการที�รักยิ�ง แตท่า่นมีข้อแม้คือให้ทั �งสองทิ �งเสื �อเกราะและหมวกเหลก็เอาไว้และสวม
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อาภรณ์ซึ�งตกแต่งเป็นรูปกางเขนพระคริสต์ ท่านกลา่วว่า “สิ�งนี �ให้เจ้าผู้ เป็นบตุรเราไว้

เป็นอาวธุนอกกาย ให้สิ�งนี �เป็นอาวธุเจ้าแทนหมวกเกราะกนัศตัรู” เมื�อทา่นเซอร์กีมอบ

นกับวชทั �งสองแก่เจ้าชายดิมิตรีแล้ว ทา่นผู้ เฒา่ศกัดิ�สทิธิ�ก็ทลูเจ้าชายวา่ “นี�เองที�เราให้

ท่าน เจ้าชายที�รัก พระผู้แบกอาวธุเราและผู้ เชื�อฟังธรรมเรา ผู้ที�ท่านเลือก” แล้วท่านก็

กลา่วแก่นกับวชทั �งสองวา่ “สนัติสขุจงมีแด่เจ้าทั �งสอง พี�น้องที�รักของเราในพระคริสต์ 

จงเข้มแข็งเหมือนเหลา่ขนุพลพระคริสต์ เวลาแหง่การรอดของทา่นมาถึงแล้ว” 

ท่านเซอร์กีอวยพรด้วยกางเขน ประพรมนํ �าศกัดิ�สิทธิ�อีกครั �งบนเจ้าชายดิมิตรี

พร้อมเหลา่ขนุพล ณ ที�นั�น ท่านเซอร์กีทลูเจ้าชายว่า “พระเจ้าจะทรงช่วยและปกปอ้ง

คุ้มครองทา่น พระองค์จะประทานชยัชนะและควํ�าศตัรูร้ายและสรรเสริญเชิดชทูา่น!” 

เจ้าชายยิ�งใหญ่ทรงซาบซึ �งคําพยากรณ์ที�กินใจยิ�งของทา่นผู้ เฒา่ จึงตรัสวา่ “ถ้า

พระเจ้าและพระมารดาเจ้าประทานความช่วยเหลือให้เราในการรบต่อสู้ศตัรู เราจะ

สร้างสาํนกัสงฆ์แหง่พระมารดาเจ้าผู้ทรงศกัดิ�สทิธิ�” 

มีเรื�องเลา่ต่อกนัมาว่าเวลานั �นท่านเซอร์กีถวายภาพไอคอนของพระเจ้าผู้ทรง

สรรพานภุาพแดเ่จ้าชายดิมิตรียิ�งใหญ่ ซึ�งภาพดงักลา่วยงัเก็บรักษาจนปัจจบุนัที�สาํนกั

สงฆ์ซีโมนอฟแห่งมอสโคว์ ซึ�งใกล้กนันั �น บนถนนซีโมนอฟสายเก่า เป็นที�ฝังศพผู้ ร่วม

สมรภูมิรบกับเจ้าชายดิมิตรีแห่งดอน นั�นคือนกับวชพีรีเสวียตและออสเลียเบีย ตาม

ตํานานบอกด้วยว่าภาพไอคอนดงักลา่วได้อญัเชิญมาที�นี�ตอนฝังศพท่านพีรีเสวียตผู้

เกรียงไกรหลงัจากสมรภูมิรบที�คูลิโควา ภาพไอคอนดังกล่าวตกแต่งสวยงามด้วย

ทองคํา ไข่มุก และหินอญัมณีงดงามมากมาย นอกจากมีพระคริสต์ผู้ ไถ่บาปในภาพ

แล้ว ยังมีรูปนักบุญนิโคลสัผู้ กระทําอัศจรรย์ และนักบุญคีริลล์แห่งเยรูซาเล็มด้วย 

สว่นบนบานเปิด-ปิดภาพไอคอนก็เป็นภาพพระมารดาเจ้ากบัยอห์นผู้ ให้รับบพัติศมา 

หลกัฐานยืนยนัเรื�องเลา่ตอ่ๆ กนัมานี � ดไูด้จากแนวการเขียนตวัหนงัสอืแบบโบราณบน

ภาพไอคอน วิธีสลกับานเปิด-ปิด และวิธีการตกแตง่ ซึ�งสนันษิฐานวา่นา่จะเพิ�มเตมิเข้า

ไปภายหลงั และยงัดไูด้จากที�สํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กี ตั �งแต่สมยัที�ท่านยงัมีชีวิตก็มีการ

ทําภาพไอคอนแล้ว แตเ่มื�อไมน่านนี � ประมาณปี ���� ที�พิพิธภณัฑ์สงัฆภณัฑ์และวตัถุ
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โบราณภายใต้วิทยาลยัเทววิทยาแห่งเคียฟ มีวตัถุโบราณชิ �นหนึ�งบริจาคเข้ามา เป็น

กางเขนไม้ � แฉก ความยาวประมาณครึ�งศอก ซึ�งมีสลกัเงินและถมทองประดบับน

กางเขน นกัวิชาการผู้ชอบเรื�องตํานานเก่าๆ ค้นพบคําจารึกในลายสลกัว่า “กางเขนนี �

พระอธิการเซอร์กีถวายแก่เจ้าชายดิมิตรีเพื�อขบัไลข่่านมามยั และกลา่วว่า–ด้วยสิ�งนี �

เจ้าจงมีชัยเหนือศตัรู ปี ���� เดือนสิงหาคม วันที� ��” ถ้าท่านนักบุญเซอร์กีถวาย

กางเขนนี �แด่เจ้าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิชจริง ความคล้ายคลงึที�กลา่วมาข้างต้นก็นา่จะ

หมายความวา่ ภาพไอคอนนั �นเป็นภาพเดินทพัของเจ้าชายดิมิตรี ซึ�งภายหลงัตํานาน

เอาภาพไอคอนนี �เข้ามาเสริมผนวกชื�อท่านนกับญุ เพราะกางเขนสาบสญูไปหาไมพ่บ 

แตต่ํานานยงัสบืขานตอ่ไปเกี�ยวกบัสญัลกัษณ์ที�เป็นรูปธรรมของพระผู้ เป็นที�พอพระทยั

พระเจ้า ซึ�งยงัอยูใ่นความทรงจําคนรุ่นหลงั 

ท่านนกับญุเซอร์กีสง่แขกถึงประตสูํานกัสงฆ์ มอบสนัติสขุและอวยพรกองทพั

ทั �งปวงที�เดินทพักบัเจ้าชาย สง่พวกเขาทั �งหมดไปสมรภมูิด้วยคําภาวนาวิงวอนให้มีชยั 

ตอนกลบัมาที�มอสโคว์ เจ้าชายดิมิตรีตรัสแก่ทา่นมิโตรโปลตินัคีเปรียนเกี�ยวกบั

การเดินทางไปขอพรท่านเซอร์กีที�สํานกัสงฆ์แห่งพระตรีเอกภาพ ถึงการสนทนากับ

ท่านผู้ เฒ่าเซอร์กีและคําพยากรณ์ของท่าน ฝ่ายท่านคีเปรียนก็ตั �งใจฟังและแนะนําให้

เก็บเรื�องนี �เป็นความลบัก่อน โดยเฉพาะที�ท่านผู้ เฒ่าเซอร์กีกลา่ววา่ “เจ้าจะมีชยัเหนือ

ศตัรู” จนกวา่เหตกุารณ์จะปรากฏจริงตามคําพยากรณ์ผู้ เป็นที�พอพระทยัพระเจ้า และ

พระองค์จกัอํานวยพรให้ศกึนี �สาํเร็จสมหวงัจริงๆ 

ขา่วเจ้าชายยิ�งใหญ่เสด็จไปหาทา่นเซอร์กีที�สาํนกัสงฆ์แหง่พระตรีเอกภาพ ทรง

รับพรและกําลงัใจในการต่อสู้ขา่นมามยัจากทา่นผู้ เฒา่ยิ�งใหญ่ที�พํานกัในถิ�นกนัดารที�

ราโดเนช แพร่สะพดัรวดเร็วไปทั�วแผ่นดินรัสเซีย แสงแห่งความหวงัที�เริ�มเรืองรองก็

กะพริบขึ �นในใจคนรัสเซีย คนที�เคยคิดลกุฮือตอ่ต้านเจ้าชายดิมิตรีแห่งมอสโคว์โดยกะ

สมรู้ร่วมคิดกับข่านมามยัก็พากันหวั�นไหวถอยหนี... หนึ�งในนั �นคือกษัตริย์ชราแห่ง

เมืองเรียซาน เจ้าชายโอเลก็ ซึ�งเตรียมสมทบกบัขา่นมามยัเพื�อกําราบเจ้าชายมอสโคว์

และยดึเมืองหลวง คราวนี �เจ้าชายโอเลก็ไมค่าดวา่จะเจอแรงต่อต้านที�มีกําลงัมากจาก
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ศตัรูที�มอสโคว์ แต่กลบัได้ขา่วว่ากองกําลงัมอสโคว์เดินทางข้ามแม่นํ �าโอกาแล้ว ข่าวนี �

ทําให้เจ้าชายโอเล็กทกุข์หนกั เริ�มกลา่วโทษขนุนาง “ทําไมไม่เตือนให้รู้ลว่งหน้า แล้ว

คราวนี �จะทํายงัไงกับเจ้าชายยาไกล์ โอลเกอร์โดวิช แห่งลิธัวเนียสหายพนัธมิตรเรา 

ตอนนี �ทกุเส้นเทางถกูปิดล้อมหมดแล้ว” ขนุนางเจ้าชายโอเลก็ก็ทลูตอบวา่ “เรากลวัจะ

ทลูเรื�องนี �ต่อท่าน แม้ทราบข่าวนี �มานานแล้ว ชาวบ้านต่างพดูว่าเจ้าชายมอสโคว์ทรง

ยกย่องนกับวชบําเพ็ญเพียรท่านหนึ�งเป็นบิดา นามว่าเซอร์กี มีพรสวรรค์พิเศษจาก

พระเจ้าในการพยากรณ์เหตุการณ์ลว่งหน้า เขาว่านกับวชคนนั �นกล่าวอํานวยพรว่า

เจ้าชายจะมีชยัเหนือข่านมามยั” เมื�อเจ้าชายโอเล็กฟังดงันั �นก็ทรงหวั�น “แล้วทําไมไม่

บอกเราก่อน อยา่งนั �นเราคงไปหาขา่นมามยั อ้อนวอนเขาอยา่เดินทพัมามอสโคว์ แล้ว

เราจะได้ไม่ตกในหายนะนี �” เห็นชดัว่าศตัรูเจ้าชายมอสโคว์ก็ยงัเกรงบารมีท่านเซอร์กี 

แม้แต่พระพรท่านเซอร์กีที�กล่าวแก่เจ้าชายดิมิตรีก็ยังเป็นที�เกรงขามว่าน่าจะเป็น

กญุแจสาํคญัสูช่ยัชนะของเจ้าชายมอสโคว์ในสายตาศตัรูด้วยซํ �า เหตนุี � เจ้าชายโอเลก็

จึงละทิ �งความคิดจะขอความช่วยเหลอืจากตาตาร์เพื�อเอาชนะกองทพัมอสโคว์ 

ไม่นานภายใต้การนําทพัของเจ้าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิชผู้ยิ�งใหญ่ และเจ้าชาย

วลาดีมีร์ อนัเดรเยวิชแห่งเซอร์ปคูอฟ อนชุาผู้ ร่วมทพั กองทพัรัสเซียรุกถึงทุ่งคลูิโควา 

(ปัจจบุนัอยูใ่นเขตปกครองเมืองตลูา ยา่นทา่นเอพิฟาน)ี วนัที� � กนัยายน ���� ตั �งแต่

เช้าตรู่ พวกเขาตั �งมั�นบริเวณที�ราบระหวา่งแม่นํ �าดอนและนีเปรียดวา พร้อมเผชิญศตัรู

ตวัร้ายที�ไมน่บัถือพระเจ้า 

เวลานั �นนกับวชเนคตารีปรากฏตวัต่อหน้าเจ้าชายดิมิตรี นกับญุเซอร์กีสง่ทา่น

มาพร้อมพี�น้องหลายคนเพื�อนําสนัติและพระพรมาสูเ่จ้าชายดิมิตรีและกองทพัพิทกัษ์

พระคริสต์ ท่านเซอร์กีเล็งเห็นในญาณตนว่าต้องเพิ�มขวญักําลงัใจความกล้าหาญแก่

ทพัเจ้าชายอีกครั �งก่อนออกสมรภมูิรบ และสง่โปรสโฟราพิมพ์ภาพพระมารดาเจ้า และ

ตราทําด้วยมือท่านเองเพื�อเป็นขวญัแก่กองทพั ซึ�งส่วนท้ายของตราดงักล่าวยงัเก็บ

รักษาเป็นบนัทึกประวตัิศาสตร์เพื�อคนรุ่นหลงั ตราดงักลา่วเป็นคําท่านเซอร์กีกลา่วให้

กําลังใจเจ้าชายดิมิตรีให้ออกรบห้าวหาญเพื�องานพระเจ้า ให้วางใจพระเจ้าไม่



168 บทที� 15 

คลางแคลง วา่พระเจ้าทรงทําให้งานเจ้าชายประสบความสาํเร็จด้วยดี จบด้วยประโยค

วา่ “เพื�อให้ทา่นเจ้าชายที�รักเดินหน้าไป พระเจ้าและพระตรีเอกภาพจะทรงช่วยทา่น” 

เจ้าชายดิมิตรีทรงอา่นตราสาสน์ รับโปรสโฟรามาเสวย แล้วชูพระหตัถ์ขึ �นสวด

ภาวนาเสียงดงัวา่ “พระนามแหง่พระตรีเอกภาพช่างยิ�งใหญ่ พระมารดาพระเจ้าผู้ทรง

ศกัดิ�สทิธิ�ยิ�ง โปรดทรงช่วยเราด้วย ด้วยคําภาวนาของทา่น พระเยซูคริสต์เจ้า และด้วย

คําภาวนาเหลา่นกับญุผู้กระทําอศัจรรย์ ท่านเปโตร ท่านอเล็กซี และท่านเซอร์กี โปรด

ช่วยเราทั �งหมดในการตอ่สู้ กําลงัข้าศกึและช่วยเราให้รอดปลอดภยัด้วยเทอญ” 

ข่าวทตูจากท่านเซอร์กีที�มาเยี�ยมแพร่สะพดัรวดเร็วไปทั �งกองทพั แต่ละคนรู้สกึ

เหมือนผู้บรรเทาทกุข์แห่งแผ่นดินรัสเซียมาเยี�ยมพวกเขาถึงค่ายด้วยตนเองและกลา่ว

อวยพรทหารทกุคน การมาเยี�ยมในช่วงเวลาสําคญัและชี �ชะตาก่อนออกรบเช่นนี �เป็น

ทั �งสิ�งไม่คาดฝันและดีเลิศ คราวนี �เหล่าทหารที�ใจยงัอ่อนแอก็รับการชูกําลงัขึ �นอย่าง

ลกูผู้ชาย ทหารทกุคนรับการกระตุ้นด้วยความหวงัจากการสวดภาวนาของทา่นผู้ เฒา่

ยิ�งใหญ่ คราวนี �ก็ออกรบได้อยา่งไมก่ลวั พร้อมสละชีพตนเพื�อความเชื�อในออร์โธด็อกซ์ 

เพื�อเจ้าชายและปิตภุมูิที�รักของตน 

เจ้าชายทรงสง่ทตูท่านเซอร์กีกลบั แล้วจึงเสด็จขึ �นเนินเขา ตรงหน้าเป็นทหาร

หาญของท่านที�เรียงแถวเป็นระเบียบ ธงแต่ละกองแต่ละเหล่าชูสะบดัไหวไปตามลม

อ่อนใต้แดดแห่งฤดใูบไม้ผลเิจิดจ้า สะท้อนเงาดวงอาทิตย์เป็นประกายระยิบระยบับน

ปลายหอกและเกราะนกัรบ เสียงตะโกนดงักึกก้อง “พระเจ้าข้า โปรดประทานชยัชนะ

แก่ผู้นําเราด้วยเถิด” ในทนัทีที�คิดวา่นกัรบผู้กล้าหาญนบัพนันี �จะต้องล้มตายในอีกไม่กี�

ชั�วโมงข้างหน้าเหมือนเป็นเครื�องสงัเวยความรักแก่ปิตภุมูิ เจ้าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิชก็

ทรงคุกเข่าลงนอบน้อมและชูพระหตัถ์ขึ �นเบื �องพระฉายาทองคําพระคริสต์ซึ�งเปล่ง

ประกายแต่ไกลบนธงสีดําของทพัใหญ่เจ้าชาย ท่านทรงสวดอ้อนวอนเป็นครั �งสดุท้าย

อยา่งร้อนแรงตอ่พระคริสต์เพื�อคริสตชนและเพื�อประเทศรัสเซีย 

หลงัจากนั �น เจ้าชายทรงกระโดดขึ �นหลงัม้าตรวจแถวทหารอีกเป็นรอบสดุท้าย 

กลา่วให้กําลงัใจทหารหาญ เรียกพวกเขาวา่เป็น “สหายสตัย์ซื�อและพี�น้องที�รัก”  
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“เราพร้อมมอบศีรษะเพื�อพระคริสต์และปิตภุมูิและเพื�อทา่น เจ้าชายผู้ยิ�งใหญ่” 

ทหารหาญกู่ร้องตอบจากทกุด้าน 

เมื�อทรงใส่เกราะเหล็กแล้ว เจ้าชายดิมิตรีเสด็จไปข้างหน้าเพื�อนําทัพ แสดง

แบบอยา่งความห้าวหาญให้ทหารในกองทพัและเริ�มเดินทพัทนัที “เราจกัต้อง” เจ้าชาย

กลา่ว “ดื�มนํ �าจอกเดียวกบัท่าน เป็นหรือตาย เราจะเป็นหนึ�งเดียวกบัท่าน” แต่เมื�อคํา

ร้องขอแรงกล้าจากเหลา่เจ้าชายทั �งปวงและทหารหาญไมใ่ห้ทา่นเป็นอนัตรายโดยไม่มี

เหตจํุาเป็น ให้ไว้ชีวิตมีค่าของท่านเพื�อผลประโยชน์สว่นรวม ทําให้เจ้าชายดิมิตรีต้อง

ละการกล้าหาญนี �ด้วยลําบากใจยิ�ง เจ้าชายทรงยอมทําตามความปรารถนาของเขา

เหลา่นั �น และทรงตดัสนิพระทยัฝากคําบญัชาการรบทั�วไปแกก่องหน้า 

เวลาแห่งสมรภูมิอันโหดร้ายก็มาถึง ซึ�งเป็นสงครามที�จะตัดสินชะตากรรม

รัสเซียในตอนนั �น ดวงอาทิตย์ขึ �นจากฟ้าในชั�วโมงที�หก (เที�ยงวนั) มีเพียงพื �นที�ไมใ่หญ่

นกัที�กั �นกลางระหวา่งกองหน้าชาวรัสเซีย ซึ�งนําทพัโดยเจ้าชายดิมติรีผู้ยิ�งใหญ่กบัเหลา่

ทพัตาตาร์โหดเหี �ยม มีการปะทะกนัแล้วไมม่ากนกัภายใต้การนําทพัของคนชื�อตลูิน... 

ในเวลาเที�ยงวนั กองทพัทั �งสองปะทะหน้ากนัจงัๆ ที�ปากแม่นํ �านีเปรียดวา... ทนัใดนั �น 

มีขนุพลหนึ�งวิ�งออกจากแถวกองทพัตาตาร์ ตวัสงูใหญ่ร่างกายกํายําลํ�าสนั หน้าตานา่

กลวั ชื�อเชลเิบย์ ตามร์ู มร์ูซา เกิดเมืองเปเฌเนค ด้วยผยองในกําลงัมหาศาลของตนซึ�ง

เหมือนโกไลแอธ เขาเขยา่หอกนา่กลวัขม่ขูท่พัรัสเซยี ท้าให้ขนุพลรัสเซียออกมาสู้กนัตวั

ต่อตวั... น่ากลวัยิ�งเมื�อมองไปที�ยกัษ์ตาตาร์นายนั �น พวกรัสเซียพากนัพดูวา่ “โอย ใคร

หนอจะไปรบกับมนัได้!” แม้จะมีนกัรบกล้าหาญไม่น้อยในกองทพัเจ้าชายดิมิตรี แต่

กลบัไมม่ีใครกล้าตดัสนิใจก้าวออกไปอาสาปราบยกัษ์ตนนั �น  

การรอคอยวีรบรุุษผ่านไปหลายนาทีแสนทรมาน ในที�สดุคนหนึ�งในกองขนุพล 

วลาดีมีร์ วเซียโวโลดิช ก็ปรากฏตวั เป็นนกับวชทา่นเซอร์กีคืออเลก็ซานเดอร์ พีรีเสวียต 

นกับวชนกัรบนั�นเอง... ด้วยเดือดร้อนในพระคริสต์และความรักตอ่แผน่ดินเกิด ทา่นไม่

อาจนิ�งเฉยทนฟังการเหยียดหยามจากตาตาร์นา่ขยะแขยงที�ดถูกูทพัออร์โธด็อกซ์ ทา่น

ขี�ม้าไปข้างหน้า กลา่วแก่เจ้าชายดิมิตรีและเจ้าชายทา่นอื�นๆ วา่ “อยา่ตระหนกกลวัเจ้า
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นี�แม้แต่น้อย พระเจ้าเรายิ�งใหญ่ ป้อมปราการพระองค์ยิ�งใหญ่นกั เจ้าตาตาร์หยิ�งยโส

ไมค่ิดจะหาขนุพลที�เทา่เทียมมนัในกองทพัเรา แตข้่าอยากตอ่กรมนัสกัตั �ง ข้าจะออกไป

สู้มนัในพระนามพระเจ้า ข้าพร้อมสวมมงกฎุแหง่อาณาจกัรพระเจ้า” 

ตามคําแนะนําท่านเซอร์กี ท่านอเล็กซานเดอร์ไมไ่ด้สวมเกราะหรือหมวกเหลก็

ไปต่อสู้ยกัษ์ตาตาร์ แต่สวมอาภรณ์ประทบัตราทตูสวรค์บนเสื �อผ้า ท้อง อก และหลงั 

ทั �งหมดเต็มไปด้วยตราสญัลกัษณ์พระคริสต์ คือกางเขนพระคริสต์ นกับวช-นกัรบวิ�ง

ออกสู้ตวัต่อตวั พรมนํ �าศกัดิ�สิทธิ�ทั �งตวั กลา่วอําลาเบาๆ กบัพระอธิการเซอร์กีของตน 

อําลาพี�น้องคือนกับวชอนัเดร ออสเลียเบีย อําลาเจ้าชายยิ�งใหญ่ อีกทั �งเหล่าขุนพล

และทหารหาญชาวออร์โธด็อกซ์ และตะโกนกู่ร้องดงัๆ ว่า “บิดาและพี�น้อง โปรดอภยั

ข้าคนบาปด้วย” “พระเจ้าทรงอภยัและอวยพรเจ้า คําภาวนาท่านเซอร์กีจะช่วยเจ้า” 

ทกุคนพากนัตอบเกือบเป็นเสยีงเดียวกนั 

ทกุคนซาบซึ �งทั �งนํ �าตากบัความอาจหาญเสียสละของนกับวชท่านนี � ต่างสวด

ภาวนาขอพระเจ้าให้ช่วย เหมือนที�แตก่่อนพระองค์ช่วยดาวิดปราบโกไลแอธ สว่นทา่น

พีรีเสวียตแตง่กายในผ้าพระ ไมม่ีทั �งเกราะหรือหมวกเหลก็ ถือหอกหนกั รุดหน้าออกไป

เหมือนสายฟ้าฟาดบนม้าเร็วของตนมุ่งไปหาศตัรูร้ายจากตาตาร์... เสียงโห่ร้องดงั

กึกก้องจากทั �งสองฝั�ง คู่ต่อกรทั �งสองมาประจนัหน้าใกล้กนั ฟาดฟันกนัด้วยหอกหนกั

อย่างหนกัแน่น จนเสียงดงักึกก้องรุนแรงเหมือนสมรภมูิสั�นสะเทือนไปทั�ว และขนุพล

ทั �งสองก็ล้มตายบนสมรภมูิด้วยกนั!...  

เมื�อนั �น “สงครามนองเลอืดก็ระอขุึ �น แสงหอกแสงดาบระยิบระยบัไปทั�วเหมือน

ฟา้ผา่ หอกสั�นสะเทือน เลอืดไหลนองเต็มทุง่” นกับญุดิมิตรีแหง่รัสโตฟบนัทกึไว้ “เลอืด

วีรบุรุษนกัรบเจิ�งนองใต้ท้องม้า หมวกเหล็กสลกัทองกลิ �งไปเกลื�อนใต้ขาม้า ตามมา

ด้วยศีรษะเหลา่ขนุพลมากมาย...” 

เจ้าชายไม่รอช้า ทรงลงจากหลงัม้าและฝากม้าไว้กับขุนนางสนิท (มิคาอิล 

เบรียเนค) และทรงบัญชาให้ขุนนางนั �นขึ �นไปอยู่หลงัม้าแทนใต้ธงบัญชาการ ส่วน

เจ้าชายหยิบกางเขนบนหน้าอกตนใต้เสื �อผ้าพร้อมกบัเสี �ยวพระกางเขนอนับนัดาลชีวิต 
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ทรงจุมพิตและทรงวิ�งทะลุออกไปยังสมรภูมิเพื�อประจันหน้าตาตาร์พร้อมกับเหล่า

ทหารเดินเท้าของตน... 

ขนุพลรัสเซียห้าวหาญมากมายต้องล้มตายบนทุ่ง บนัทึกประวตัิศาสตร์กลา่ว

ว่าจากจํานวนทั �งหมดหนึ�งแสนห้าหมื�นคน มีทหารเดินทางกลบัมามอสโคว์เพียงไม่

เกินสี�หมื�นคน นายทพันายกองมากมายสละศีรษะตนไว้บนทุ่งนองเลือดแห่งนั �น แต่

ตาตาร์เสยีหายมากกวา่เป็นสองเทา่ สงครามจบด้วยความพา่ยแพ้ยอ่ยยบัของกองทพั

ข่านมามัย พร้อมการหนีหัวซุกหัวซุนของข่านมามัยเอง ที�เกลื�อนไปด้วยศพทหาร

ตาตาร์เป็นระยะทางหลายเวียร์สตา 

ขณะนั �น ตอนสงครามคลูิโควาดําเนินอยู ่ที�สํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กี พระอธิการ

รวบรวมพี�น้องมาตั �งใจร่วมสวดภาวนาตอ่พระเจ้าเพื�อความสาํเร็จของการใหญ่นี � ทา่น

เซอร์กีแม้ยืนที�สาํนกัสงฆ์แหง่พระตรีเอกภาพ แตใ่จทา่นไปอยูท่ี�ทุง่คลูโิควา ทา่นมองใน

จิตเห็นเหตกุารณ์ทั �งหมดด้วยตาวา่เกิดอะไรขึ �นที�นั�น และดั�งเป็นประจกัษ์พยาน เลา่ให้

พี�น้องฟังถึงความสําเร็จแต่ละขั �นที�กองทพัรัสเซียเริ�มมีชยัเหนือข้าศึก ท่านค่อยๆ ขาน

ชื�อวีรบรุุษทีละคนที�ล้มตายในสมรภมูิ และกลา่วบทสวดภาวนาเพื�อสง่ดวงวิญญาณ

เขาเหลา่นั �นทนัที และบอกให้พี�น้องที�นั�นทําเช่นเดียวกนั ในที�สดุท่านประกาศข่าวชยั

ชนะเด็ดขาดเหนือศตัรูและสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานพระพรแก่กองทพัรัสเซีย 

เรามีข้อพึงคิดว่าท่านผู้บรรเทาทุกข์ของรัสเซียมีสิ�งน่าห่วงกว่านี �ในการสร้าง

สนัติทา่มกลางช่วงเวลาทกุข์ยากภายใต้การรุกรานของขา่นมามยั ชยัชนะที�ทุง่คลูโิควา

ทําให้กองทพัรัสเซียอ่อนแรงลงมาก จําเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ�งในการพกัฟื�นจากศกึ

หนกั แตเ่จ้าชายดิมิตรีแห่งมอสโคว์ก็มีศตัรูอื�นๆ อย่างที�เราเห็นกนัอยู ่นอกจากตาตาร์ 

ในจารึกประวตัิศาสตร์บนกระดาษไขแผ่นหนึ�ง ซึ�งเก็บรักษาที�อารามสงฆ์ชั �นสงูแห่ง

พระตรีเอกภาพ เขียนไว้ในปี ���� ในวนัที�กําลงัรบรากบัเหลา่ตาตาร์ของขา่นมามยั มี

ข้อความนา่จดจํากลา่วไว้ดงันี � 

“คืนวนัศุกร์ที� �� กันยายน  ซึ�งเป็นวนัรําลึกนกับุญคอร์ดราตอส จึงเริ�มเขียน

ต้นฉบบันี �หลงัจากพิธีมหาสนิท วนันั �น ... ซีโมโนฟมาถึง วนันั �นเคลาร์ไปเรียซาน และ
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วนัเดียวกนัได้โน้มน้าวนกับวช ขณะเดียวกนัไอแซค อนัเดรคฟัมาหาเรา อีกทั �งวนันั �น

ขา่วจากลธิวัเนียบอกวา่ชาวมสุลมิกําลงัมา ... และวนันั �น เกวียนสองเลม่สง่เสยีงเอี�ยด

อ๊าดตอนตีหนึ�ง” 

“เมื�อนึกถึงบนัทึกนี �” นกัวิเคราะห์ประวตัิศาสตร์ท่านหนึ�งกลา่ว “เราพอสงัเกต

ไม่ยากคร่าวๆ ถึงผลที�ตามมามากมาย พอจะมองลกึเข้าไปยงัสายสมัพนัธ์เกี�ยวข้องที�

แน่นแฟ้นระหว่างเหตกุารณ์ที�แยกจากกนัในแต่ละวนั...” ใครกนัคือซีโมนอฟ คงไม่ใช่

ใครอื�น นอกจากอธิการแห่งซีโมนอฟ ว่าที�นกับุญแห่งรัสโตฟคือท่านนกับุญฟิโอดอร์ 

หลานชายและลกูศิษย์ท่านเซอร์กี ทําไมการเดินทางมาถึงของฟิโอดอร์จึงทําให้เคลาร์

ต้องออกเดินทางยงัเมืองเรียซาน... เรื�องตามบนัทึกคือ ท่านนกับุญฟิโอดอร์เดินทาง

ช่วงหลงัอาหารกลางวนั มุง่หน้าไปหาทา่นสาธุคณุเซอร์กี และสนทนาบางเรื�องกบัทา่น 

ท่านเรียกนกับวชในตําแหน่งเคลาร์มา มอบหมายภารกิจบางอย่างให้ เคลาร์จึงเร่ง

ออกเดินทางไปเมืองเรียซาน ให้หลงัจากนั �นหรือพร้อมๆ กนักบัเคลาร์นกับญุฟิโอดอร์ก็

เดินทางกลบัมา อย่างที�แสดงในจารึกคําว่า “ไปมาแล้ว” ซึ�งต่างจากคําว่า “มาแล้ว” 

เขามาถึงในตอนหลงั ใกล้พลบคํ�า อีซาคี อนัเดรคฟัก็เหมือนจะนําขา่วเกี�ยวกบัลธิวัเนยี

และอากาเรียนส์มาบอก ถึงตอนดึกข่าวที�ว่าก็แพร่สะพดัไปทั�วในรูปแบบที�ไม่แน่นอน

วา่อยา่งไร ทําให้ต้องเทียมรถลาก “ซึ�งเก่าผมุากดงัเอี�ยดอาด” ขึ �นกลางดกึ เป็นไปได้วา่ 

การเดินทางมาของอธิการแห่งซีโมนอฟเป็นเรื�องสําคญัหรือเร่งด่วน มาพร้อมภารกิจ

ด่วนของใครบางคนจากมอสโคว์ ใครน่ะหรือ เจ้าชายในตอนนั �นอยู่ที�เมืองโคโลมนา

พร้อมเหลา่ทหารหาญหลงัเพิ�งเสร็จศกึ ที�มอสโคว์นั �นเหลอืเพียงชายาเจ้าชายและท่าน

มิโตรโปลิตนัคีเปรียน เป็นไปได้อย่างยิ�งว่าเมื�อท่านคีเปรียนได้ยินเรื�องการเคลื�อนทพั

ของลธิวัเนียก็ตดัสนิใจช่วยผอ่นปรนงานศกึเจ้าชาย อยา่งน้อยช่วยผอ่นงานกบัเจ้าชาย

โอเล็กแห่งเรียซานศตัรูเจ้าชายดิมิตรี แต่ท่านไม่ได้หวงัความสามารถส่วนตนในการ

เกลี �ยกล่อมเนื�องจากเพิ�งรับตําแหน่งมิโตรโปลิตันไม่นานนัก จึงหันไปขอความ

ช่วยเหลือท่านเซอร์กีโดยผ่านสหายเก่า นั�นคือหลานชายท่าน นกับญุฟิโอดอร์นั�นเอง

ท่านเซอร์กีจึงส่งเคลาร์ตนไปเมืองเรียซานทนัที ทูตท่านไม่ได้ส่งไปเสียเปล่า เพราะ



 ผู้ดบัทกุข์แหง่แผน่ดินรัสเซีย 173 

ตามจารึกประวตัิศาสตร์สั �นๆ เกี�ยวกับการสารภาพบาปของเจ้าชายโอเล็ก การโน้ม

น้าวของเคลาร์ที�ท่านเซอร์กีสง่ไปได้ผลในการชกัจงูเหลา่ขนุนางที�เรียซานและเจ้าชาย

โอเล็ก ซึ�งคราวนี �พร้อม “ช่วยคนที�พระเจ้าช่วย” และตัวเองก็ “พร้อมสําแดง

แสนยานภุาพ” แม้จะมีไพร่พลเตรียมพร้อมอยูจ่ึง “หนีหวัซุกหวัซุนจากเรียซานและซม

ซาน” คนเดียว “ไปหายาไกล์ เจ้าชายแหง่ลธิวัเนีย” เป็นไปได้หรือไมว่า่ เพื�อให้เจ้าชาย

โอเล็ก ซึ�งมักได้ความช่วยเหลือจากลิธัวเนีย เกรงกลวัไพร่พลแค่สี�หมื�นที�เหลือของ

เจ้าชายดิมิตรี และถ้าเจ้าชายดิมิตรีแห่งลุ่มนํ �าดอนพยายามหลีกเลี�ยงการปะทะทกุ

วิถีทางแล้ว หากมีข่าวว่า “ลิธัวเนียกําลงัมา” ซึ�งทําให้ชาวมอสโคว์ตอนนั �นขวญัผวา

เลา่ เห็นชดัว่าเจ้าชายโอเล็กไม่กลวัเจ้าชายดิมิตรี แต่กลวัความรู้สกึที�เคลาร์ของท่าน

สาธุคณุเซอร์กีสง่มาที�เรียซานสร้างไว้ในใจ นั�นเองเราจึงรู้ว่าแผ่นดินรุสเป็นหนี �ใครกนั

แน่ ที�รอดมาได้หลงัสงครามคลูิโควาอนัเลื�องชื�อ เมื�อศตัรูรุสพยายามลกุไลต่ามอย่าง

ขะมกัเขม้น พร้อมซํ �าเติมความอ่อนแอจากศึกใหญ่กบัข่านมามยั นี�เองที�ท่านเซอร์กี

เป็นเหมือนผู้ปกปักรักษาแผ่นดินรุส–รัสเซีย–นี�เองที�ท่านกล่าวเตือนล่วงหน้าถึงการ

นองเลอืดอนันา่กลวั ซึ�งนา่กลวัยิ�งกวา่เพราะเป็นการนองเลอืดของเหลา่คนสนิท พี�น้อง 

เลอืดคนรัสเซียด้วยกนัเอง...  

นั�นเป็นข้อสรุปเหตุการณ์ทั �งหมดตามจารึกประวัติศาสตร์สั �นๆ เขียนด้วย

ลายมือที�อารามสงฆ์ชั �นสงูของทา่นเซอร์กีดงัที�กลา่วมาข้างต้น 

เมื�อเดินทางถึงมอสโคว์และให้ทหารหาญผู้มีชยักลบับ้านไปหาลกูเมีย เจ้าชาย

ดิมิตรี ยอห์นโนวิชผู้ยิ�งใหญ่ ซึ�งทรงรับเรียกขานจากชยัชนะครั �งนี �ว่า “เจ้าชายดิมิตรี

แหง่แมน่ํ �าดอน” พร้อมอนชุาและผู้ ร่วมสมรภมูิ วลาดีมีร์ อนัเดรเยวิช ซึ�งรับสมญานาม

ว่า “ผู้กล้า” ก็กลบัมาที�สํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กีอีกครั �ง เพื�อขอบคณุพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ�ใน

สงครามนี � และเพื�อสนทนาสว่นตวักบัผู้ เฒ่าเซอร์กีผู้ยิ�งใหญ่เกี�ยวกบัชยัชนะที�พระเจ้า

ประทานให้ พร้อมกันก็ขอบคณุท่านสําหรับคําภาวนาแรงกล้าและความช่วยเหลือที�

มอบให้เหลา่นกัรบในกองทพั ซึ�งกล้าหาญชาญชยัเหมือนเหลา่ทตูสวรรค์ ช่างเป็นการ

พบกนัที�น่ายินดียิ�งระหว่างเจ้าชายสตัย์ซื�อกบัผู้ เฒ่าศกัดิ�สิทธิ� ท่านนกับญุออกมาพบ
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ต้อนรับเจ้าชายที�ประตูทางเข้าสํานกัสงฆ์พร้อมนกับวช และนํานํ �าศกัดิ�สิทธิ�มาด้วย 

เมื�อทําเครื�องหมายกางเขนให้ทกุคนที�มาถึงแล้ว ก็แสดงความยินดีกบัชยัชนะ เจ้าชาย

ดิมิตรียิ�งใหญ่ตรัสเลา่เหตกุารณ์ในสนามรบ เลา่ความตายเยี�ยงวีรบรุุษของศิษย์ท่าน

คือนกับวชอเล็กซานเดอร์ พีรีเสวียต โดยว่า “คณุพ่อศกัดิ�สิทธิ� ถ้าท่านพีรีเสวียตศิษย์

ท่านไม่สงัหารยกัษ์ตาตาร์ตนนั �น ต้องมีคนอีกมากมายเท่าไรต้องเสียเลือดเนื �อเพราะ

มนั นอกจากวีรกรรมน่ายกย่องของท่านพีรีเสวียตแล้ว ทหารหาญชาวคริสต์มากมาย

ยงัถกูเขน่ฆา่โดยตาตาร์ โอ โปรดภาวนาเผื�อพวกเขาด้วยเถิดคณุพอ่” 

การเยือนสํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กีครั �งนี � เจ้าชายดิมิตรีทรงบญัชาให้ขบัร้องเพลง

รําลกึและทําพิธีศพแก่วีรบรุุษที�ทุง่คลูโิควา การระลกึถึงผู้ เสยีชีวิตในเหตกุารณ์ดงักลา่ว

จึงมีขึ �นทกุปีจนบดันี �ตามธรรมเนียมคริสตศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์ในชื�อ “วนัเสาร์แห่ง

ท่านดิมิตรี” ก่อนวนัที� �� ตลุาคม (ซึ�งเป็นวนัทตูสวรรค์แหง่เจ้าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิช 

ผู้ ยิ�งใหญ่แห่งมอสโคว์) แน่นอนว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่ได้จัดขึ �นโดยปราศจากการ

แนะนําโดยทา่นเซอร์กี อาจด้วยเหตนุี �เองจึงไมม่ีที�ไหนจดังานรําลกึวนัดงักลา่วยิ�งใหญ่

เท่าที�อารามสงฆ์ชั �นสงูแห่งพระตรีเอกภาพของท่านเซอร์กีอีกแล้ว โดยระลึกตามชื�อ

เหลา่วีรบรุุษที�ตายในสงครามครั �งนั �น ซึ�งมีชื�อนกับวช-นกัรบอเล็กซานเดอร์ พีรีเสวียต 

และนกับวชอนัเดร ออสเลยีเบีย 

ในโอกาสเยือนครั �งนี � เจ้าชายยิ�งใหญ่ประทานของกํานลัมากมายแก่สาํนกัสงฆ์

ท่านเซอร์กี และทําบญุทําทานแก่ประชาชนที�มารวมตวักนัจากตําบลใกล้เคียงเพื�อมา

รอรับเสด็จเจ้าชาย เจ้าชายทรงสั�งจดัเลี �ยงอาหารชดุใหญ่แก่ทา่นนกับญุและพี�น้อง ซึ�ง

เจ้าชายทรงมีสว่นร่วมจดัด้วยตนเองพร้อมเหลา่ผู้ติดตาม และเสด็จกลบัมอสโคว์อยา่ง

อิ�มเอิบใจยิ�ง ภายหลงั เจ้าชายดิมิตรีก็ทําตามคําปฏิญาณพระองค์ คือภายใต้การชี �นํา

ของท่านเซอร์กี เจ้าชายดิมิตรีทรงสร้างสํานักสงฆ์แห่งพระมารดาพระเจ้าเสด็จขึ �น

สวรรค์ที�ริมฝั�งแมน่ํ �าดเูบียนก้า ซึ�งอธิการคนแรกของที�นี�เป็นลกูศิษย์ทา่นเซอร์กีคือท่าน

ซาฟวาตาเดียว โดยไม่ลืมตรงทุ่งคูลิโควาที�ทัพเจ้าชายมีชัยเหนือข่านมามยัก็มีการ

สร้างสํานักสงฆ์เพื�อเป็นเกียรติแก่การทรงบังเกิดของพระมารดาเจ้าตรงจุดนั �น ซึ�ง
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ตอนนี �เป็นหมูบ้่านโมนาสตรึฌีนา่ จนปัจจบุนัที�โบสถ์ในหมูบ้่านแหง่นี �ยงัเก็บรักษาสิ�งที�

เป็นดั�งของศกัดิ�สิทธิ�คือประตกูษัตริย์ซึ�งเป็นไม้เก่าๆ ขนาดไม่ใหญ่นกั ตามตํานานเลา่

วา่เป็นประตทูี�รับบริจาคจากทา่นผู้ เป็นที�พอพระทยัพระเจ้านี �เอง 

ยงัไม่ทนัที�แผ่นดินรัสเซียจะพกัฟื�นจากการสญูเสียสําคญัที�สมรภมูิรบคลูโิควา 

คราวนี �เกิดศตัรูใหม่คือข่านต็อกตามึช ซึ�งตีทพัข่านมามยัแตกและครองบลัลงัก์ข่าน 

มองโกลที�วงัทอง ข่านต็อกตามชึจึงได้โอกาสใช้การสวามิภกัดิ�ของเหลา่เจ้าชายรัสเซีย

ต่อจากขา่นมามยั เจ้าชายหลายทา่นยอมรับทตูข่านต็อกตามชึ แตท่ี�มอสโคว์ ทตูขา่น

ใหม่ไม่กล้าเข้ามา เพราะตาตาร์ยงัไม่ลืมความพ่ายแพ้ที�คลูิโควา ข่านต็อกตามึชจึง

ตดัสินใจกําจดัความกลวันั �นและเคลื�อนทพัมุ่งหน้าสู่มอสโคว์ด้วยเส้นทางอ้อมอย่าง

ฉลาด หลีกเลี�ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับเจ้าชายดิมิตรีซึ�งทรงเร่งรีบรวมไพร่พลมา

พร้อมที�คสัโตรมา พีรียาสลาฟล์ และเมืองอื�นๆ อีกหลายเมือง วนัที� �� สงิหาคม ���� 

จู่ๆ ข่านต็อกตามึชก็โผล่พรวดเข้ามาใกล้มอสโคว์ ซึ�งตอนนั �นไม่เตรียมป้องกันไว้

ล่วงหน้า มอสโคว์ล่ม... สํานกัสงฆ์ใหม่ๆ ที�เพิ�งก่อตั �งไม่นาน ไม่ว่าจะเป็นสํานกัสงฆ์

ชูดัฟ ซีโมนอฟ อันโดรนิเยฟ และอื�นๆ ทั �งหมดถูกทําลายราบคาบ สํานักสงฆ์

มาฌายสก์ ซวินิโกรัด รูซา โบรอฟสก์ ดมีตรัฟ ล้วนถกูทําลายหมดสิ �น... ทา่นเซอร์กีใน

ตอนนั �นลี �ออกจากสาํนกัสงฆ์ไปยงัเมืองทเวียร์ ซึ�งทา่นมิโตรโปลตินัคีเปรียนก็หลบภยัที�

นั�นด้วย แต่มือศตัรูไมไ่ด้กลํ �ากรายไปถึงที�พํานกักนัดารของท่านเซอร์กี ข่านต็อกตามชึ 

ออกจากมอสโคว์อยา่งรวดเร็วเหมือนตอนมา และเจ้าชายดิมิตรีก็ยกทพัตีตลบหลงั... 



 

บทที� ��  

ผู้ผดงุสนัตใินหมู่เจ้าชาย  

ความรักของเจ้าชายดิมิตรีผู้ยิ�งใหญ่ตอ่ทา่นผู้ เฒา่ศกัดิ�สทิธิ� นกับญุเซอร์กีอาํนวยพร  

“เจ้าผู้ครอง” ที�เพิ�งรับบพัติศมาด้วยภาพไอคอนแหง่เทียร์โนฟสก์ พระอธิการศกัดิ�สทิธิ�

รับใช้ปิตภุมูิ การเดินทางไปรัสโตฟ โบสถ์หลายแหง่ที�เมืองโนฟโกรัดตอนใต้ปิดตวัลง 

การกดขี�ของเจ้าชายแหง่ทเวยีร์ เจ้าชายโอเลก็แหง่เรียซาน พลงัคาํพดูของทา่นเซอร์กี 

การเพิ�มกําลงัของมอสโคว์ การสวรรคตของเจ้าชายแหง่แมน่ํ �าดอน และพินยักรรมทาง

จิตวิญญาณของทา่น ทา่นเซอร์กีผู้พิทกัษ์และคานอาํนาจผู้ปกครองรัสเซีย  

(1358 – 1391) 

 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูมี้อํานาจในการพิชิตอํานาจมืด 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูร้ับแต่งตั�งเป็นนายเพื�อปกครองผูอื้�นให้

เป็นที�พอพระทยัพระเจ้า 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 
 

หลงัเหตกุารณ์ข้างต้นในปี ���� สาํนกัสงฆ์ทา่นเซอร์กียิ�งสนิทใจใกล้ชิดขึ �นกบัเจ้าชาย

ดิมิตรี ยอห์นโนวิช ผู้ยิ�งใหญ่ ครั �นเจ้าชายทรงสญูเสยีบิดาและทา่นมิโตรโปลตินัอเล็กซี 

ผู้มีพระคณุไป เจ้าชายยิ�งทรงทุ่มเทใจให้ท่านเซอร์กีผู้ถ่อมตนแห่งราโดเนช ในตวัทา่น

นักบุญ เจ้าชายทรงพบที�ปรึกษาชาญฉลาดผู้คอยสวดภาวนาให้ท่านอบอุ่นเสมอ 

เจ้าชายเสด็จไปหาท่านเซอร์กีหลายครั �งเพื�อขอความช่วยเหลือในงานราชการ ท่าน

นักบุญได้รับเชิญให้เป็นพ่อทูนหัวให้โอรสทั �งสองพระองค์คือยูริ (เกิดวันที�  �� 

พฤศจิกายน ����) และเปโตร (เกิดวนัที� �� มิถุนายน ����) เมื�อท่านมิทยายมรณ

ภาพแล้ว เจ้าชายทรงเลือกหลานชายและลูกศิษย์ท่านเซอร์กีมาเป็นผู้ รับฟังการ



 ผู้ผดงุสนัติในหมูเ่จ้าชาย 177 

สารภาพบาปคือท่านอธิการฟิโอดอร์แห่งซีโมนอฟผู้ทําพิธีศีลล้างบาปให้โอรสเจ้าชาย

อีกท่านหนึ�งคืออนัเดร (เกิดวนัที� �� สิงหาคม ���� เป็นไปได้ว่าครั �งนี � ท่านฟิโอดอร์

แทนที�ท่านเซอร์กีซึ�งตอนนั �นอยูเ่มืองทเวียร์) แม้แต่เจ้าชายวลาดีมีร์ อนัเดรเยวิช แห่ง

เซอร์ปูคอฟ ก็ยงัทรงเอาเจ้าชายดิมิตรีเป็นแบบอย่าง (ท่านเซอร์กีทําพิธีศีลล้างบาป

ให้แก่โอรสท่านคือยอห์น เมื�อปี ����) นอกจากนี �ยงัรวมถึงเหล่าเจ้าเมืองเล็กต่างๆ 

และเหล่าขุนนาง “อย่างที�ท่านนกับุญฟิลาเรียตตั �งข้อสงัเกตไว้ถูกต้อง ความคิดซึ�ง

คู่ควรแก่สภุาพบรุุษที�เข้าใจกําลงัหลกัการทางคริสตศาสนา คือการเลือกผู้นําทางฝ่าย

จิตวิญญาณที�รับการทดสอบแล้วและผู้สวดภาวนาตอ่พระเจ้ามาเป็นผู้ รับศีล” 

ปี ���� มีแขกพิเศษมาเยือนเจ้าชายดิมิตรีจากปรัสเซียเพื�อรับใช้ราชการ

เจ้าชาย คือ “เจ้าผู้ครอง” แห่งเมืองเทียร์โนฟสก์ นามว่าวอยเยโก วอยเตโกวิช ซึ�งมา

พร้อมผู้ ร่วมติดตามประมาณ ��� คนจากเซอร์เบีย บลักาเรีย และปรุสซคั วอยเยโก

เกิดที�บลักาเรีย เมืองเทียร์โนวา หลงับิดาเสียชีวิต วอยเยโกก็ยกเมืองให้น้องชาย คือ

ฟรีอานด์ วอยเยโกย้ายไปพํานกัในตอนแรกที�ประเทศปรัสเซีย ซึ�งมีที�ดินบิดาอยูท่ี�นั�น

เช่นกนั จากที�นั�นก็เดินทางมาประเทศรัสเซีย ตามความเชื�อดั �งเดิม เขาเป็นพวกนอกรีต

คืออโพลนิารี ทา่นนกับญุคีเปรียนโน้มน้าวให้เขารับความเชื�อออร์โธด็อกซ์ และเจ้าชาย

ดิมิตรีก็รับสั�งให้ลงุตน คืออนัเดร อิวานโนวิช รับรองเขาในพิธีรับบพัติศมาศกัดิ�สทิธิ� ซึ�ง

พิธีบพัติศมาและการรับศีลเจิมทําโดยท่านคีเปรียนเอง พร้อมทั �งท่านเซอร์กีที�แวะมา

มอสโคว์ที�โบสถ์แห่งอคัรทตูสวรรค์มิคาอิล ในสํานกัสงฆ์ชูดฟั ท่านเซอร์กีอํานวยพรผู้

เชื�อใหม ่วอยเยโก ด้วยการให้ภาพไอคอนศกัดิ�สทิธิ�ของนกับญุนิโคลสัผู้กระทําอศัจรรย์ 

ส่วนมิโตรโปลิตันคีเปรียนมอบกางเขนทองคําพร้อมพระธาตุนักบุญศักดิ�สิทธิ�ซึ�ง

ตกแตง่ด้วยอญัมณีลํ �าคา่และไขม่กุมากมาย ตํานานดงักลา่วบนัทกึไว้ในหนงัสอืลาํดบั

พงศาวดารของวอยเยโกเอง สว่นตํานานที�เลา่สืบต่อกนัมานั �นเพิ�มเติมว่า ท่านเซอร์กี

เอ่ยเจตนารมณ์ว่าภาพไอคอนนี �เป็นสิ�งลํ �าค่าที�ตกทอดเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น และจะ

เป็นเช่นนั �นในตระกูลวอยเยโก ตราบเท่าที�ยงัมีผู้สืบทอดตระกูลต่อไป แต่ถ้าเมื�อใดที�

ตระกูลวอยเยโกสิ �นสุดลงไม่มีลูกหลานสืบต่อไปแล้ว ก็จะต้องคืนภาพไอคอนนี �แก่
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สํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กี “ถ้าในตอนนั �นสํานกัสงฆ์นี �จะยงัอยู่ต่อไปด้วยพระเมตตาพระ

เจ้า” เมื�อผ่านไปรุ่นแล้วรุ่นเลา่ ภาพไอคอนของท่านนกับญุนิโคลสัที�เป็นที�เคารพบูชา

ในที�สดุก็มาถึงรุ่นสดุท้ายของตระกลูวอยเยโก นั�นคือเซอร์กี ฟิโอดอร์โรวิช วอยเยคอฟ 

ซึ�งด้วยความเป็นคนโสดไม่มีลกูหลาน ก็เห็นควรตามจิตสํานึกที�จะทําตามพินยักรรม

ทา่นเซอร์กี ในปี ���� เขาก็นําภาพไอคอนนี �กลบัมาคืนแก่สาํนกัสงฆ์ทา่นเซอร์กี คราว

นี �ภาพไอคอนศกัดิ�สิทธิ�ดงักลา่วตั �งอยู่ที�ประตทูางใต้ของวิหารแห่งพระตรีเอกภาพ ซึ�ง

ตามตํานานเล่าขานกันว่า เคยเป็นเรือนพกัท่านเซอร์กี และตรงหน้าภาพไอคอนก็มี

ดวงไฟที�ไม่เคยมอดดบัตั �งอยู่ ภาพไอคอนลงลายด้วยงานถมทอง ตกแต่งด้วยไข่มกุ

และหินอญัมณี 

ช่วงเวลานั �นนา่หดหู่ระทมยิ�ง เมื�ออ่านเรื�องเลา่ในบนัทึกประวตัิศาสตร์ก็จะเจอ

แต่เรื�องที�ว่าเจ้าชายองค์นั �นองค์นี �เสด็จไปวังทองของมองโกลเพื�อทรงขอตําแหน่ง

เจ้าชาย สว่นอีกคนก็เผาผลาญหรือไม่ก็ยดึบ้านยึดเมืองของอีกคน สว่นพวกที�สามก็ยุ

ยงลธิวัเนียหรือไมก็่ตาตาร์ให้ยกทพัมามอสโคว์... เลอืดเจิ�งนองไปทั�วในความแตกแยก

และความขดัแย้งระหว่างเมือง มีเพียงคําพูดศกัดิ�สิทธิ�และมีอํานาจของท่านนกับญุ

ต่างๆ และเหล่านกัพรตผู้ยิ�งใหญ่อย่างท่านเซอร์กีที�ยงัคงยึดรวมจิตใจเหล่าเจ้าชาย

ตา่งๆ ไว้ได้ แตท่ั �งนี �ก็ไมเ่สมอไป ยงัมีความขดัแย้งและการทําสงครามนองเลอืดภายใน

เป็นระยะๆ นั�นเป็นสภาพที�เกิดขึ �นสมยัตอนเจ้าชายดิมิตรียงัทรงพระเยาว์ ในสมยัที�

บิดาท่าน เจ้าชายยอห์น ยอห์นโนวิช ผู้ ยิ�งใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ ในปี ���� ท่านเซอร์กี

เดินทางไปบ้านเกิดท่านคือเมืองรัสโตฟ เพื�อเกลี �ยกล่อมเจ้าชายแห่งรัสโตฟ เจ้าชาย

คอนสแตนติน ซิลิเยวิช ให้ยอมรับอํานาจเจ้าชายดิมิตรีแหง่มอสโคว์เหนือตนเอง ในปี 

1363 เราเห็นท่านเซอร์กีเดินทางไปที�รัสโตฟอีกครั �งเพื�อ “สวดภาวนาขอพรจากพระ

ผู้ สร้างการอัศจรรย์ที�รัสโตฟ” ซึ�งเราพึงเปรียบการเดินทางท่านครั �งนี �ในทางหนึ�ง 

เหมือนว่าเดินทางไปขอพรพระเจ้า แม้แต่เดินทางจาริกตามเส้นทางศกัดิ�สิทธิ�โดยไมม่ี

เหตุพิเศษหรือความจําเป็นอย่างใด ซึ�งในแบบนี � ไม่ได้เป็นลกัษณะที�ท่านเซอร์กีมัก

กระทํา ในอีกทางหนึ�ง อย่างที�นกัเขียนประวตัิศาสตร์รู้กนัว่า เจ้าชายแห่งรัสโตฟในปี 
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���� ทรงรับตราตําแหนง่จากขา่นมองโกล เพื�อจดัการบริหารปกครองในเขตตนได้เอง 

ซึ�งชวนคิดวา่การที�ท่านเซอร์กีมาที�รัสโตฟคงไม่ได้มาแค่เพื�อวิงวอนพระเจ้าเท่านั �น แต่

ยงัมีภารกิจอื�นคือเพื�อโน้มน้าวเจ้าชายแห่งรัสโตฟผู้ชราภาพให้ทรงเลิกก่อกวนสร้าง

ความไม่สงบแก่เจ้าชายดิมิตรีแห่งมอสโคว์ ในความเป็นจริง เราเห็นว่าหลงัจากนั �น 

เจ้าชายคอนสแตนตินจําเป็นต้องปลอ่ยเจ้าชายแหง่มอสโคว์เป็นอิสระ 

ผา่นไป � ปี ทา่นนกัพรตผู้ไกลเ่กลี�ยระหวา่งเจ้าชายก็ออกเดินทางอีกครั �ง คราว

นี �ไปเมืองโนฟโกรัดทางใต้ เนื�องจากหลงัการสวรรคตของเจ้าชายยอห์น ยอห์นโนวิช 

ในปี ���� เจ้าชายแห่งซุสดาลคือเจ้าชายดิมิตรี คอนสแตนติโนวิช ทรงประจบขอ

ตําแหนง่เจ้าชายใหญ่แหง่แคว้นนั �นจากขา่นมองโกลมาได้ เจ้าชายทา่นนี �รักชื�อเสยีงไม่

รีรอให้เจ้าชายออ่นกวา่อยา่งเจ้าชายดิมิตรีแหง่มอสโคว์มาขม่ (ดิมิตรี ยอห์นโนวิชตอน

นั �นอายเุพียง � ชนัษา) จึงทรงตดัสินพระทยัแยง่ชิงตําแหน่งจากเจ้าชายดิมิตรี เมื�อไม่

เห็นโอกาสจะปกป้องสิทธิของเจ้าชายน้อยดิมิตรีโดยอาศยัอํานาจหน้าที�ตนได้ ผู้ เป็น

พระอาจารย์ของกษัตริย์น้อยอยา่งทา่นอคัรสงัฆราชอเลก็ซใีนตอนนั �นจึงจําต้องอาํนวย

พรแต่งตั �งดิมิตรี คอนสแตนติโนวิชเป็นกษัตริย์ที�วังวลาดีมีร์ แต่ด้วยจําได้ถึงคํา

พยากรณ์ของนักบุญเปโตรเกี�ยวกับอนาคตยิ�งใหญ่ของมอสโคว์และความรักต่อ

ตระกูลคาลิตา ท่านอเล็กซีจึงไม่ยอมย้ายบลัลงัก์กษัตริย์แห่งรุสทั �งหมดจากมอสโคว์

ไปวลาดีมีร์ เมื�อตระหนกัถึงอนัตรายที�อาจคกุคามเจ้าเมืองมอสโคว์องค์น้อยที�เพิ�งเริ�ม

เข้าใจการจงรักภกัดีตอ่อํานาจหนึ�งเดียวของรัสเซีย ทา่นอเลก็ซีจึงสนบัสนนุให้เจ้าชาย

ดิมิตรีน้อยเดินทางไปวงัทองข่านมองโกลเพื�อใช้บรรณาการและของกํานลัลํ �าคา่จงูใจ

ให้ข่านเลือกมอบอํานาจความเป็นกษัตริย์ใหญ่ของรัสเซียทั �งหมดให้แก่มอสโคว์ การ

เดินทางครั �งนั �นประสบความสาํเร็จด้วยดี และเจ้าชายแหง่ซุสดาลก็ยอมศิโรราบ แตไ่ม่

นานหลงัจากนั �น ข่านมูรัตซึ�งเพิ�งแต่งตั �งเจ้าชายดิมิตรีแห่งมอสโคว์เป็นกษัตริย์ใหญ่

ของรัสเซียก็สิ �นพระชนม์ ทนัทีเจ้าชายแห่งซุสดาลก็ได้โอกาสลองท้าตําแหน่งเข้ายึด

ครองเมืองวลาดีมีร์ แตไ่มน่านในสปัดาห์ตอ่มาก็ถกูขบัไลอ่อกไปโดยเจ้าชายดิมิตรีแหง่

มอสโคว์ เจ้าชายดิมิตรีแหง่มอสโคว์ผู้ใจกว้างยอมให้เจ้าชายแหง่ซุสดาลผู้พา่ยแพ้ครั �ง
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นั �นปกครองเมืองซุสดาลของตนได้ตอ่ไป ทําให้ครองใจเจ้าชายแหง่ซุสดาลได้ ถึงขนาด

ที�ภายหลงั เมื�อโอรสของเจ้าชายซุสดาล คือเจ้าชายวาสิลี ดิมีตรีเยวิช ได้ทรงนําตรา

ลญัจกรแต่งตั �งเป็นกษัตริย์ใหญ่แห่งรัสเซียมาจากข่านมองโกล ผู้ เป็นพ่อผู้มีปัญญาก็

ตดัสินใจปฏิเสธตําแหน่งที�พึงได้อย่างเต็มใจ เพื�อยกให้แก่เจ้าชายแห่งมอสโคว์ กาล

ผ่านไป � ปี ในปี ���� เจ้าชายแห่งซุสดาลยกลกูสาวตนให้แต่งงานกบัเจ้าชายแห่ง

มอสโคว์ คือเจ้าหญิงสูงศักดิ�นามว่าเยฟโดคียา แต่นั �นมา เจ้าชายซุสดาลก็เป็น

พนัธมิตรที�ซื�อสตัย์ของเจ้าชายแห่งมอสโคว์ ทว่าเชษฐาของเจ้าหญิงองค์นั �นคือบอริส 

คอนแตนติโนวิช ไม่อยากยอมรับอํานาจมอสโคว์เหนือตน จึงบกุไปยดึเมืองของพี�ชาย

อีกคน คือเมืองโนฟโกรัดทางตอนใต้ตามใจชอบ เจ้าชายแห่งซุสดาลผู้ เป็นบิดาจึงทรง

เรียนเรื�องนี �ถึงเจ้าชายแห่งมอสโคว์ เพื�อไม่ให้เกิดการนองเลือด เจ้าชายแห่งมอสโคว์

ทรงขอร้องท่านอเล็กซีให้ส่งท่านเซอร์กีไปเมืองโนฟโกรัดตอนใต้เพื�อทูลเรียกเจ้าชาย

บอริสให้เสด็จไปมอสโคว์ ท่านเซอร์กีทําตามคําขอ แต่เจ้าชายบอริสไม่ทรงเชื�อฟังคํา

ของท่าน และไมเ่สด็จไปมอสโคว์ เมื�อท่านเซอร์กีขอ เขาก็บอกวา่ มีแต่พระเจ้าเทา่นั �น

ที�ตดัสิน และไว้หน้าแต่ข่านเท่านั �น ซึ�งเป็นผู้แต่งตั �งเขาเป็นเจ้าชายที�เมืองโนฟโกรัด

ตอนใต้ จะไม่สวามิภกัดิ�ใครอื�นอีก นั�นเองทําให้จําเป็นต้องกําราบเจ้าชายผู้จองหอง

ด้วยวิธีการเข้มงวดกว่านี � ท่านเซอร์กีอาศยัตามอํานาจท่านมิโตรโปลิตนัที�มอบหมาย 

ท่านสั�งปิดวดัทกุวดัที�เมืองโนฟโกรัด และงดพิธีทางศาสนาทกุที� นั�นเองทําให้เจ้าชาย

บอริสจําต้องทรงจํานน นอกจากนี � จากมอสโคว์ก็มีกองทพัเชษฐาตนคือเจ้าชายดิมิตรี

แห่งซุสดาลเข้ามากดดนั ดังนั �นเจ้าชายบอริสจึงทรงยอมไปพบเชษฐาตนและทรง

ยอมรับผิด ทั �งหมดนั�นเกิดขึ �นในปี ���� 

ผู้ขวนขวายอยากเป็นเจ้าชายใหญ่ของทั �งรัสเซียมากที�สดุคือเจ้าชายแหง่ทเวยีร์

นามว่ามิคาอิล อเล็กซานโดรวิช เจ้าชายองค์นี �ไม่ได้เสด็จไปหาข่านมองโกลเพียงครั �ง

สองครั �ง แตพ่ยายามหลายครั �งจะยกทพัมาประชิดเมืองมอสโคว์ ทั �งยงัผลกัดนัเจ้าชาย

ดิมิตรี โอลเกิร์ด แหง่ลธิวัเนียซึ�งแตง่งานกบัขนิษฐาของเจ้าชายมิคาอิลให้ต่อสู้เจ้าชาย

ดิมิตรีแห่งมอสโคว์สองครั �ง ทั �งสองครั �งนั �นโอลเกิร์ดเดินทางมาใกล้มอสโคว์ และ
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ทําลายเขตชานเมืองมอสโคว์จนเสยีหายไปทั�ว เพื�อยตุิปัญหาคาราคาซงันี �ของเจ้าชาย

แห่งทเวียร์ เจ้าชายดิมิตรีแห่งมอสโคว์จึงจําต้องออกเดินทางไปหาข่านที�มองโกลอีก

ครั �ง (ปี ����) ซึ�งทําให้ท่านได้การรับรองอีกครั �งจากข่านที�นั�นให้เป็นเจ้าชายใหญ่ทั�ว

รัสเซีย ในการเดินทางครั �งนี � มิโตรโปลตินัอเลก็ซีก็เสด็จเดินทางไปสง่ถึงแมน่ํ �าโอกา คิด

กันว่าการกําราบเจ้าชายแห่งทเวียร์ให้อยู่ใต้โอวาทมอสโคว์คงสําเร็จไม่ได้หาก

ปราศจากการพดูที�เปี�ยมความรักของทา่นเซอร์กี 

เพื�อนบ้านอีกคนที�ชอบก่อกวนเจ้าชายมอสโคว์คือเจ้าชายโอเล็กแห่งเรียซาน

ซึ�งเป็นคนเจ้าเล่ห์ไม่น่าไว้ใจ หลายครั �งหลายหนไม่ทําตามคําสญัญา ถ้าไม่หันไป

สมคบโอลเกิร์ด ก็รบกับเมืองทเวียร์ ไม่กับข่านมามัยก็รบกับต็อกตามึช เจ้าชาย

ยิ�งใหญ่จําต้องสง่ทตูผู้แทนไปหาเจ้าชายโอเล็กหลายครั �งเพื�อเสนอสญัญาสงบศึก แต่

โอเล็กไม่อยากฟังเกี�ยวกบัสนัติภาพ ดงันั �นเจ้าชายดิมิตรีแห่งมอสโคว์จึงจําต้องเรียก

ท่านเซอร์กีและขอร้องทา่นสว่นตวัให้ไปโน้มน้าวเจ้าชายดื �อรั �นอยา่งโอเล็กให้ยอมสงบ

ศกึ ปลายฤดใูบไม้ผล ิค.ศ. ���� ทา่นผู้ เฒา่ถ่อมตนออกเดินทางด้วยเท้าตามปกตขิอง

ท่านไปเมืองเรียซาน โอเล็กได้ยินมามากเกี�ยวกบัพระอธิการแห่งราโดเนชท่านนี � เมื�อ

ห้าปีก่อนเขาตดัสินใจไม่ร่วมยกทพักบัข่านมามยัเพียงเพราะเจ้าชายแห่งมอสโคว์รับ

พระพรจากท่านในการออกรบกบัมามยั ด้วยเหตนุี �เขาจึงยินดีที�ท่านมาถึงที� ที�จะเห็น

ท่านเป็นแขกของตน และรับพรอยา่งนั �นจากท่านบ้าง คําพดูให้กําลงัใจสั �นๆ ของทา่น

เซอร์กีทําให้ใจเจ้าชายโหดร้ายอยา่งเจ้าชายเรียซานออ่นลง และยอมเปิดใจทั �งหมดแก่

ท่านผู้ เฒ่าเรื�องแผนการชั�วร้ายตา่งๆ นานา และในที�สดุ “รับข้อเสนอสนัติภาพที�ยั�งยืน

ตลอดกาลและความรักตราบชั�วลูกหลานกับเจ้าชายดิมิตรีแห่งมอสโคว์” สญัญา

สนัติภาพนี �ในตอนหลงัถูกผนวกให้เข้มแข็งขึ �นด้วยการเชื�อมพันธมิตรระหว่างสอง

ตระกลู คือโอรสของโอเลก็ เจ้าชายฟิโอดอร์ อภิเษกกบัธิดาเจ้าชายดิมิตรีแหง่มอสโคว์ 

คือเจ้าหญิงโซเฟีย ดิมิตรีเยฟนา 

นั�นเอง ภายใต้การดูแลที�ไม่เคยหยุดนิ�งและการชี �นําดั�งบิดาของท่านอเล็กซี 

ผนวกกับการมีสว่นร่วมของท่านเซอร์กีแห่งราโดเนช ทําให้อํานาจเจ้าชายดิมิตรีแห่ง
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มอสโคว์คอ่ยๆ เพิ�มขึ �น ภายใต้ธงแหง่มอสโควเ์อง แผน่ดินรัสเซียซึ�งเคยแตกระแหงด้วย

ความแตกแยกระหว่างเจ้าชายเมืองต่างๆ ก็เริ�มก่อตัวเป็นหนึ�งเดียว ไม่ช้าไม่นาน

เจ้าชายที�เคยทะเลาะเบาะแว้งกันก็เคยชินกับแนวคิดความจําเป็นที�จะต้องยอมต่อ

อํานาจเจ้าชายแห่งมอสโคว์ ในหมู่ประชาชนทั�วไปก็เริ�มมีจิตสํานึกตระหนกัถึงความ

จําเป็นที�จะต้องรวมตวักนัเป็นเอกภาพ เพื�อใช้พลงัสามคัคีหกัอานความเกลยีดชงัของ

ตาตาร์ออกไปให้สิ �น พระเจ้าทรงทราบวา่เจ้าชายผู้ยิ�งใหญ่แห่งมอสโคว์นี �จะบรรลกุาร

ใหญ่ได้อย่างไร หากใช้แต่พลงัความสามารถตวัเอง โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก

พระศาสนจกัรโดยผา่นทา่นนกับญุตา่งๆ ซึ�งเต็มไปด้วยพลงัแหง่พระจิตเจ้า ซึ�งคือทา่น

มิโตรโปลตินัอเลก็ซีและทา่นเซอร์กีพระอธิการแหง่ราโดเนชนั�นเอง 

ท่านเซอร์กีมางานศพและฝังพระศพเจ้าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิชแห่งมอสโคว์ผู้

สิ �นพระชนม์ในวนัที� �� พฤษภาคม ���� ในพินยักรรมทางจิตวิญญาณที�วิเศษของ

เจ้าชาย เป็นไปไม่ได้ที�จะไมส่มัผสัถึงแรงพลงัจากจิตวิญญาณท่านเซอร์กี “ลกูหลาน

เรา” เจ้าชายผู้ทรงเกียรติตรัส “จงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสนัติ จงเชื�อฟังมารดาท่านทกุ

เรื�อง... อะไรที�นางให้ท่าน ก็จงรับ ลกูหลานเรา จงอย่าออกไปจากความประสงค์ของ

นาง... ลกูคนไหนที�ไม่เชื�อฟังแม่ตวัเอง คนนั �นก็ไม่มีพระพรสําเร็จจากเราในการใด... 

นี�เองเรากําลงัจากไปหาพระเจ้า เราจึงฝากทา่นไว้กบัพระองค์และแมท่า่น ทา่นจงเกรง

กลวัแมเ่สมอ... จงเกรงกลวัพระเจ้า จงรักนาย จงทําดีตอ่ทาสรับใช้ทา่นเสมอ และทา่น

ขนุนางผู้ดี ท่านทราบประเพณีและศีลธรรมจรรยาเราดี เราเกิดในสายตาท่าน เติบโต

ตอ่หน้าทา่น ร่วมรบกบัทา่นตอ่ต้านศตัรู เราร่วมปกปอ้งปิตภุมูิด้วยกนักบัทา่น... เรารัก

ท่านและลกูหลานท่าน แบ่งปันกับท่านทั �งเรื�องดีเรื�องร้าย... จงจําไว้เถิดถึงสิ�งที�ท่าน

กล่าวแก่เราตลอดเวลาว่า ‘ในการรับใช้ท่านและลกูหลาน เราจะยอมสละแม้ศีรษะ

ตนเอง’ จงสตัย์ซื�อตอ่คําพดูตนเถิด จงรับใช้ราชินแีละลกูหลานเราตอ่ไป จงยินดีกบัเรา

ในเรื�องดีๆ ของพวกเขา จงอย่าทอดทิ �งเขาในความทุกข์ยาก...” นั�นเองคือคําพูดทิ �ง

ท้ายก่อนสวรรคตของวีรบรุษแห่งลุม่นํ �าดอน เจ้าชายแห่งมอสโคว์ ในคําพินยักรรมสง่

ท้าย ทา่นสั�งลกูหลานทั �งปวงวา่ หลงัจากทา่นเสยีชีวิต ให้ลกูชายคนโตขึ �นครองบลัลงัก์
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เป็นกษัตริย์แห่งรัสเซีย แม้จะมีคนอื�นๆที�อายมุากกว่าก็ตามในสายตระกูล ด้วยเหตนุี � 

ท่านตั �งกฎเกณฑ์ใหม่ในการครองราชบลัลงัก์ต่อ ซึ�งไม่ทําให้เกิดการถกเถียงหรือข้อ

โต้แย้งตอ่ไปจากฝั�งพี�น้องเจ้าชาย และนั�นเองที�การรักษาระเบียบแบบแผนสาํคญันี �จึง

ไมไ่ด้มีที�มอสโคว์เพียงที�เดียว แตท่ั�วทั �งรัสเซียนบัแตน่ั �นตอ่ไปต้องยดึมั�นในอํานาจหนึ�ง

เดียวที�นี� อย่างที�พระประสงค์พระเจ้าเปิดเผยไม่ให้ใครอื�น นอกจากพระผู้บรรเทาทกุข์

แหง่รัสเซีย ทา่นเซอร์กี คําทิ �งท้ายของทา่นที�มีความหมายสาํคญัมากสาํหรับเราได้แตง่

เติมและเสริมสถานภาพแหง่รัฐอนัยิ�งใหญ่ ซึ�งวนัที� �� พฤษภาคม ���� ครบรอบ ��� 

ปีพอดี... นกัวิเคราะห์ท่านหนึ�งซึ�งให้ความสําคญัในวิถีพระผู้ เป็นเจ้ากล่าวว่า “จะไม่

ยอมรับพระพรอนัพิเศษสดุของพระเจ้าที�มีต่อเอกราชแหง่มอสโคว์และลกูหลานที�สตัย์

ซื�อต่อนครแห่งนี �ได้อยา่งไร ชนชาวรัสเซียเข้าใจข้อนี �ดี และจนปัจจุบนั ชาวรัสเซียก็ยงั

เคารพท่านเซอร์กีประหนึ�งเป็นผู้ เฝ้าสวดภาวนาที�ยิ�งใหญ่และแรงกล้า เพื�อพระราชา

แห่งเอกราชของตน พระราชินีออกสัตสั และสายตระกูลแห่งเผ่าพนัธุ์พระเจ้าที�เก่าแก่ 

ซึ�งได้ชื�อแตกต่างไปจากคนอื�นๆ ว่าเป็นเจ้านครผู้ สืบทอดราชบัลลังก์แห่งพระ

จกัรพรรดิ” 



 

บทที� �� 

ผู้ เฒ่าผู้ เปี�ยมความรัก  

กางเขนจิตวิญญาณสองรูปแบบ แสงแหง่พระกรุณาคณุ จิตใจหลงัชยัชนะเหนือกิเลส  

การทกัทายตอบของนกับญุ ผู้ รับใช้ถกูตกัเตือนเรื�องการกินของหวาน เปลวไฟแหง่พระ

กรุณาคณุจากมือทา่นผู้เฒา่ ผู้ ร่วมรับใช้แหง่สวรรค์ การมีสว่นในไฟสวรรค์ 

แขกจากสวรรค์ พนัธสญัญาวิเศษสดุ ลกูศิษย์ที�ยาํเกรงยิ�ง ความยินดีของเหลา่นกับญุ 

ชาวกรีกขี �สงสยั ความเข้าใจถ่องแท้ของเขา ผู้ทําให้โมโหซึ�งถกูลงโทษ 

รูปแบบนา่เลื�อมใสของนกับญุ บรรพบรุุษทางจิตวิญญาณของเราและเรา 

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด อารามแห่งพระจิตเจ้า 

อิค. มิเนอี 

 

จงชื�นชมยินดีเถิด สถานศกัดิ�สิทธิ� ที�บริสทุธิ�และที�อาศยัที�ไม่

แปดเปื�อน 

อคาฟีสต์ � อิค. � 
 
 

บิดาศักดิ�สิทธิ�ต่างแยกแยะชีวิตโลกฝ่ายวิญญาณเป็นสองขั �น สองสถานะ นั�นคือ 

กางเขนแห่งคณุธรรมและการเขนแห่งการหยั�งรู้ สถานะแรกเป็นความลําบากทรมาน

แสนสาหสั เป็นทางแคบแห่งกางเขน เป็นเวลาการบําเพ็ญเพียร เป็นการลงแรงและ

ต่อสู้กบัตนเอง กบัตวัตนเก่าและเหลา่ศตัรูแห่งความรอด นั�นคือโลกโลกีย์และซาตาน 

ส่วนสถานะที�สองเป็นการสงบใจนิ�งในพระเจ้า สนัติสุขลํ �าลึกของจิตใจ ซึ�งเอาชนะ

กิเลสตัณหาได้ด้วยพระกรุณาคุณแห่งพระคริสต์ จิตใจที�รับการชําระและรู้แจ้งใน

ปัญญา และการสนทนากับพระผู้ เป็นเจ้าเงียบๆ แม้เมื�อเรายงัอยู่บนโลกนี � หลกัคํ �า
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ประกันความประเสริฐแห่งสวรรค์ เส้นทางแรกสามัญสําหรับทุกคน ซึ�งเลี�ยงไม่ได้

สําหรับทกุคนที�รับความรอด สว่นเส้นทางที�สองเป็นสว่นพิเศษสําหรับคนรับคดัเลือก

ด้วยพระกรุณาพระเจ้า ซึ�งเหล่าบิดาศกัดิ�สิทธิ�ไม่ยอมให้คนที�ยังไม่ได้ชําระจิตใจให้

สะอาดผดุผ่องจากกิเลสฝันถึง เราคนหยาบโลนด้วยตณัหาไม่มีวนัเข้าใจด้วยปัญญา

มืดมวั ถึงความลบัน่าพิศวงแห่งสถานภาพที�เปี�ยมด้วยพระกรุณาพระเจ้าแห่งจิตใจที�

รับการปรับเปลี�ยนใหม่ ชําระใหม ่และฟื�นฟใูหมพ่ร้อมความงดงามตามธรรมชาติและ

ความสมบรูณ์แบบเหมือนดั�งแรกเริ�มจากพระเจ้า นี�คือโลกที�ซอ่นไว้สําหรับเราคนบาป 

โลกซึ�งมีกฎที�ไม่เข้ากับมาตรฐานทางโลก หรือเข้ากับมาตรฐานความเข้าใจที�มี

ขีดจํากัดของเรา เราสงัเกตการณ์ได้เพียงการปรากฏให้เห็นภายนอกของสถานภาพ

แหง่สวรรค์ ณ บนโลกนี �ในเนื �อหนงัเหลา่ผู้ถกูเลอืกของพระเจ้าผู้บริสทุธิ� เราเลง็เห็นแสง

อ่อนๆ ของความบริสทุธิ�ศกัดิ�สิทธิ�ในตวัท่านเหลา่นั �นอย่างเคารพบชูา ซึ�งตรงข้ามกบั

ความปรารถนาเขาเองได้สง่ผา่นมาภายนอกในการกระทํา คําพดู และการเคลื�อนไหว

ไม่ธรรมดา เมื�อแสงธรรมนั �นกระทบจิตใจหนาจากกิเลสเรา ด้วยความอบอุ่นแห่งพระ

กรุณาคณุในพระเจ้า เขาก็เอาชนะและกําราบสติปัญญาเราด้วยการสง่แสงไมธ่รรมดา

ของสิ�งสงูสง่กวา่ และนําเราไปหาผู้ถกูคดัสรรแหง่พระกรุณานา่พิศวงเหลา่นี �... 

ทา่นสาธุคณุเซอร์กีบิดาเราเดินทางด้วยเส้นทางความยากลาํบากและแสวงหา

กางเขนเช่นกัน ก่อนท่านจะเป็นบุรุษน่าพิศวงเปี�ยมพระคุณพระเจ้าอย่างที�เราเห็น

ในช่วงครึ�งหลงั โดยเฉพาะช่วงบั �นปลายชีวิตท่าน เราเห็นท่านแสวงหาสจัธรรมและ

การดิ �นรน ต่อสู้ไม่รู้เหน็ดเหนื�อย ซึ�งโลกไม่มีวนัเข้าใจ แต่สําหรับคนเชื�อฟังพระคริสต์

แล้ว เป็นสิ�งหลกีเลี�ยงไม่ได้ ในที�สดุชยัชนะจะได้มา กิเลสตณัหาจะผา่นไป การรักหลง

ตวัเองจะถกูทําลาย และมารแห่งการเอาใจตนจะถกูเผาเหลือแต่ซาก โลกีย์จะไม่กล้า

กลํ �ากรายพร้อมตณัหาและการลอ่ลวงใจอีก “รูปชั�วตวัดําปกปิดร่างกายสว่างบริสทุธิ�

ของเขาไว้” ท่านนกับญุปลาโตนกลา่ว “กระท่อมเล็กแคบมีคู่สนทนาในการใคร่ครวญ

ถึงพระเจ้า และไม้เท้าธรรมดาช่วยพยงุร่างกายออ่นแรงด้วยการแสวงธรรมความดี แต่

จิตวิญญาณเขาเต็มเปี�ยมพระกรุณาคุณเอ่อล้น หวัใจเขาสมัผสัความหอมหวาน ซึ�ง
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เป็นรสชาติมานาแห่งชีวิตที�ไม่มีวนัเสื�อมสลาย” ในหวัใจถ่อมตนของเหล่าผู้บําเพ็ญ

เพียรมีแสงสว่างอนัไม่อาจพรรณนาแห่งพระกรุณาคณุพระเจ้าที�เปลง่ประกาย ค่อยๆ 

ให้ความอบอุ่นแก่จิตวิญญาณ เขารับพระพรจากพระเจ้าล้นเหลือทกุประการ ทั �งพร

แหง่การสร้างสิ�งอศัจรรย์และพรแหง่การพยากรณ์ พรการปลอบประโลมและพรการสั�ง

สอนคนอื�น การให้คําแนะนําและปัญญาแห่งจิตวิญญาณ สําหรับดวงตาธรรมนั �น 

เหมือนไมม่ีสิ�งกีดขวางใดๆ ทั �งสิ �น ไมม่ีระยะทางใกล้ไกล ไมม่ีเวลา เขาเห็นสิ�งที�เกิดขึ �น

นานแล้วเหมือนกําลงัอยูต่รงหน้า และสิ�งที�กําลงัจะเกิดขึ �นเหมือนที�เกิดตอนนี �... เราพดู

ก่อนหน้านี �ว่า ท่านผู้ เฒ่าเซอร์กีผู้หยั�งรู้ทํานายความฝันที�ไม่เป็นจริงของท่านมิทยายผู้

หยิ�งยโส นี�เองคือเหตกุารณ์อื�นๆ ที�เกิดจากพระพรแห่งการพยากรณ์ของทา่นเซอร์กีซึ�ง

บนัทกึโดยลกูศิษย์ทา่น 

ปี ���� พระสงัฆราชสเตฟานแหง่เมืองเพิร์มเดินทางมากรุงมอสโคว์ เส้นทาง

จะไปถึงมอสโคว์ของท่านผ่านสํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กีพอดี ประมาณ �� เวียร์สตาจาก

ถนนสายหลกั และท่านสเตฟานอยากพบพระอธิการ แต่สถานการณ์บงัคบัให้ท่าน

จําต้องรีบเข้ามอสโคว์ ท่านจึงเปลี�ยนแผนจะแวะหาท่านเซอร์กีตอนขากลับ เมื�อ

เดินทางเข้าใกล้สาํนกัสงฆ์ทา่นนกับญุ พระสงัฆราชก็กลา่ว “ช่างทรงคณุคา่แท้จริง...” 

และจากที�ไกลก็โค้งกราบไปยงัทิศทางที�สาํนกัสงฆ์ทา่นเซอร์กีตั �งอยู ่กลา่ววา่ “สนัติสขุ

จงมีแดท่า่น พี�น้องทางจิตวิญญาณของเรา” 

เป็นเรื�องจริงที�กลา่ววา่ “ใจสง่ถึงใจ” บางครั �งเรื�องแบบนี �ก็เกิดขึ �นกบัเราคนบาป 

แล้วหัวใจเหล่านักบุญที�ยิ�งสะอาดบริสุทธิ�จะมิยิ�งผูกพนักันด้วยพันธะแห่งความรัก

มากกว่าหรือ ด้วยเหตุนี �จึงตอบรับความรักที�ส่งมาให้รวดเร็วกว่าอีก ท่านนกับุญนั�ง

รับประทานอาหารร่วมกบัเหลา่พี�น้องในวดั ณ ตอนนั �น แตจู่่ๆ ทา่นก็ลกุจากโต๊ะอาหาร

และสวดภาวนาพมึพําสั �นๆ จากนั �นก็คํานบัไปทางทิศตะวนัตกพร้อมกลา่วภาวนาสั �นๆ 

วา่ “จงชื�นชมยินดีเถิด ทา่นผู้ดแูลฝงูแกะแหง่พระคริสต์ ขอสนัติสขุจงมีแดท่า่น”  

เหล่าพี�น้องต่างตกตะลึงการกระทําที�ไม่ปกติของพระอธิการ ส่วนผู้อาวุโสมี

ประสบการณ์เข้าใจวา่ท่านเข้าวิวรณ์บางอยา่งอยู ่เมื�อรับประทานอาหารเสร็จจึงถาม
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พระอธิการถึงเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �น ท่านนกับญุก็มิได้คิดปิดบงัวิวรณ์ที�ได้รับแตอ่ยา่งใด 

“ตอนนั �นเอง” ทา่นกลา่ว “พระสงัฆราชสเตฟานกําลงัเดินทางเข้ามอสโคว์ และหยดุอยู่

ตรงข้ามสาํนกัสงฆ์เรา ทา่นนมสัการพระตรีเอกภาพและอํานวยพรแก่เราผู้ตํ�าต้อย” 

ท่านนกับุญระบุได้แม้แต่ที�เกิดเหต ุพี�น้องหลายคนในเวลานั �นก็เร่งรีบไปยงัที�

ตรงนั �นทนัที และเจอคนหลายคนที�พบพระสงัฆราชสเตฟานเมื�อครู่นี � พี�น้องถามวา่เมื�อ

ครู่เกิดเหตอุะไร เมื�อได้ยินสิ�งที�เล่าให้ฟัง ก็กล่าวสรรเสริญพระเจ้าผู้ยกย่องเชิดชูพระ

อธิการอาวโุสด้วยฤทธิ�เดชแหง่การหยั�งรู้เรื�องอนาคต 

อนุสาวรีย์แห่งการทกัทายกันแบบไม่ธรรมดาของผู้ศกัดิ�สิทธิ�ทั �งสองนี �เป็นวดั

น้อยศิลาในระยะทางประมาณ �� เวียร์สตาใกล้ทางหลวงสายมอสโคว์ โดยมีกางเขน

ไม้ใหญ่ตรงตําแหน่งที�ท่านสเตฟานแห่งเพิร์มหยุดอยู่ ส่วนสํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กีจน

ปัจจุบนัก็ยงัเห็นประเพณีเพื�อรําลกึถึงการทกัทายโดยไมเ่ห็นกนัของนกับญุทั �งสอง คือ

ในระหว่างรับประทานอาหาร ก่อนรับประทานอาหารจานสดุท้ายจะมีการตีระฆงั พี�

น้องจะยืนขึ �นและมีนกับวชประกาศว่า “คําภาวนาของท่านนกับุญสเตฟานและท่าน

นกับญุเซอร์กี พระเยซูคริสต์เจ้าข้า โปรดเมตตาเราด้วยเทอญ” หลงัจากนั �นทกุคนจึง

นั�งลงเพื�อรับประทานอาหารจนเสร็จ 

นี�เป็นอีกเรื�องของการรู้เห็นในจิตสาธุคณุเซอร์กี เจ้าชายวลาดีมีร์ อนัเดรเยวิช 

แห่งเซอร์ปคูอฟ โอรสเจ้าชายอนัเดรแห่งราโดเนช ซึ�งสํานกัสงฆ์เซอร์กีตั �งอยู ่มกัเสด็จ

มาเยี�ยมท่านนกับญุเสมอ บางครั �งจะสง่ข้าวของเครื�องใช้มาให้ทา่นเป็นของขวญั ครั �ง

หนึ�งเจ้าชายสง่ผู้ รับใช้พร้อมสมัภาระอาหารเพื�อให้กําลงัใจเหลา่พี�น้อง ผู้ รับใช้เห็นแก่

ของราคาแพงก็เกิดหลงละโมบแอบหยิบกินของบางอย่างที�ส่งมาให้ท่านเซอร์กี เมื�อ

เขาเดินทางมาเจอพระอธิการ ท่านก็กลา่วว่าไม่รับของใดๆ จากเจ้าชายเป็นของขวญั 

ผู้ รับใช้อ้อนวอนให้ท่านรับให้ได้ ด้วยเกรงเจ้าชายกริ �ว ในที�สดุท่านตอบว่า “ทําไมเจ้า 

น้องเรา จึงเชื�อฟังศตัรูเลา่ ทําไมถึงลกัของที�ไม่ได้อนญุาตให้รับประทาน” ผู้ รับใช้ที�ถกู

ตกัเตือนจึงล้มลงแทบเท้าและร้องไห้วิงวอนให้ทา่นอภยั เมื�อรู้ความผิดตนแล้ว เมื�อนั �น

ท่านจึงยินดีรับของกํานลัจากเจ้าชายและให้อภยัผู้ รับใช้ ปลอ่ยเขากลบัเข้าเมืองอยา่ง
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สนัติ โดยกําชบัให้ฝากความขอบคณุซาบซึ �งสําหรับความรักและสิ�งที�เป็นพระพรของ

ทา่นจากทกุคนที�วดัพระตรีเอกภาพแดเ่จ้าชายผู้ใจดี 

แต่พระกรุณาคุณพระเจ้าที�สถิตในหวัใจพระอธิการแห่งราโดเนช ไม่เพียงให้

ทา่นมองเห็นการณ์ลว่งหน้าเพียงอยา่งเดียวเทา่นั �น สาํหรับคนที�ดวงตาแหง่จิตบริสทุธิ�

กวา่ผู้อื�น เขาจะเดินตามรอยทา่นผู้ เฒา่ผู้บริสทุธิ�ในการบําเพ็ญเพียร ลกูศิษย์เคร่งครัด

ของท่านเห็นสถานะสูงส่งแห่งพระคุณพระคริสต์ได้แม้แต่สัมผัสทางร่างกาย 

โดยเฉพาะในวินาทีศักดิ�สิทธิ�  เมื�อดวงจิตบริสุทธิ�ท่านสาธุคุณเหมือนตัดขาดโลก

ภายนอกแล้ว ดวงจิตท่านจะเหมือนคกุรุ่นด้วยความรักตอ่พระเจ้า และลอ่งลอยไปหา

พระองค์ด้วยทั �งสดุจิตดวงวิญญาณที�ทา่นเป็น นั�นเองเป็นวินาทีแสนศกัดิ�สทิธิ�แห่งการ

ทําพิธีกรรมศกัดิ�สทิธิ�แดพ่ระเจ้าโดยทา่นนกับญุ 

ดงันั �น เมื�อทา่นอซีาคีศิษย์ทา่นผู้ รักการสงบสนัโดษ ขอให้ทา่นอํานวยพรในการ

กระทํากิจละเว้นการพดู ท่านกลา่วแก่เขาวา่ “ลกูรัก ถ้าเจ้าประสงค์จะฝึกการนิ�งเงียบ

ไมพ่ดู เช่นนั �นวนัพรุ่งนี �เมื�อเราเริ�มพิธีกรรม จงยืนแถวประตทูิศเหนือ ตอนนั �นเราจะอวย

พรเจ้าที�นั�น” ท่านผู้ เฒ่าหวงัให้พรลกูศิษย์เฉพาะเมื�อหลงัเสร็จพิธีกรรม และหลงัรับศีล

มหาสนิทแล้วเทา่นั �น คือเมื�อทา่นรู้สกึถึงการเคลื�อนไหวที�พิเศษของพระกรุณาคณุจาก

พระเจ้า ทา่นตั �งใจทําเช่นนั �น เพราะการทํากิจเงียบเฉยไมพ่ดูเป็นสิ�งสงูสง่และใช้ความ

พยายามอดทนฝึกฝนมากเมื�อต้องทนแรงต้านทานจากศตัรู นั�นจึงจําเป็นต้องล้อม

กรอบลกูศิษย์ทา่นให้หา่งจากกิเลสตณัหาด้วยการสวดภาวนาที�พิเศษกวา่ปกต ิ

วันรุ่งขึ �นตามคําพูดพระอธิการ ท่านอีซาคีมาพบพระอธิการตามสถานที�นดั 

ท่านเซอร์กีทําเครื�องหมายกางเขนบนตัวเขา กล่าวว่า “พระเจ้าจะทรงตามความ

ปรารถนาเจ้า!” วินาทีนั �นเอง อีซาคเีห็นเหมือนมีแสงประหลาดออกจากมือทา่นนกับญุ

โอบล้อมทา่นอีซาคี 

จากวินาทีนั �น ทา่นอีซาคีรับการคุ้มกนัด้วยคําภาวนาของพระอธิการ ศิษย์คนนี �

ก็ลาไปทํากิจตนที�ตั �งใจไว้ ถ้าเมื�อใดก็ตามที�ผู้ เงียบเฉยนี �อยากสะกดออกเสยีงอะไรสกั

อย่าง เมื�อนั �นคําภาวนาท่านเซอร์กีจะผดุขึ �นมาทนัที ดงันั �นเอง ท่านอีซาคีจึงอาศยัอยู่
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ในการนิ�งเงียบไมพ่ดูตลอดชั�วชีวิตตน ตามคําพระคมัภีร์วา่ “ข้าพระองค์เป็นเหมือนคน

ไมไ่ด้ยินอะไร ผู้ ไมอ่าจปริปากโต้ตอบ” (สดดุี ��:��) ในคราวอื�น ตอนทา่นเซอร์กีกําลงั

ประกอบพิธีกรรมในโบสถ์พร้อมทา่นสเตฟานพี�ชายและหลานคือทา่นฟิโอดอร์ ซึ�งตอน

นั �นบวชเป็นสงฆ์แล้ว พระอีซาคีผู้นิ�งเงียบยืนอยู่ในโบสถ์ด้วยในตอนนั �น ทนัใดเขาเห็น

ที�พระแท่นมีบุคคลที�สี�ยืนอยู่ เป็นบุรุษร่างประหลาดยืนด้วยกันกบัสามท่านนั �น และ

เปลง่แสงวิเศษสวา่งไสวเป็นประกายที�แทน่บชูา... ชายวิเศษที�ปรากฏตวันา่ประหลาด

ผู้นั �นเดินเข้าไปทางประตเูล็กพร้อมพระวรสารพระคริสต์ตามหลงัท่านเซอร์กี ใบหน้า

สว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์จนท่านอีซาคีไมอ่าจมองใบหน้าเขา... การอศัจรรย์นี �เปิด

ปากเขา ท่านอีซาคีไปหาท่านผู้ เฒ่ามาคารีที�ยืนใกล้ท่านพร้อมถามว่า “การอศัจรรย์

นั �นหมายความวา่อยา่งไร ใครกนัคือบรุุษวิเศษนี �” 

ท่านมาคารีเองก็ประหลาดใจยิ�งกบัอศัจรรย์ที�เกิดขึ �นและกลา่ววา่ “เราเองก็ไม่

รู้ ลูกเอ๋ย แต่เรารู้สึกไปทั�วถึงความเกรงกลวัพระเจ้า... ดูเหมือนจะมีสงฆ์ท่านหนึ�ง

เดินทางมาพร้อมเจ้าชายวลาดีมีร์มิใช่หรือ”  

ในขณะนั �น เจ้าชายวลาดีมีร์ อนัเดรเยวิช ประทบัอยู่ที�สํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กี ที�

โบสถ์มีขุนนางท่านหนึ�งของเจ้าชายยืนอยู่ นักบวชจึงเดินไปถามขุนนางว่ามีพระ

เดินทางมาด้วยกบัท่านหรือไม ่ขนุนางตอบวา่ไมม่ี เมื�อนั �นนกับวชทั �งสองก็เข้าใจได้วา่

มีทตูสวรรค์พระเจ้าลงมาร่วมพิธีกรรมกบัท่านเซอร์กี เพราะ “ทตูสวรรค์รักผู้ที�บริสทุธิ�

เหมือนพวกเขานั�นเอง” 

เมื�อพิธีกรรมเสร็จสิ �น ชายวิเศษที�ยืนตรงนั �นก็หายไป ไม่เห็นอีกต่อไป ศิษย์ทั �ง

สองซึ�งมีโอกาสเห็นอศัจรรย์ใช้โอกาสตอนท่านเซอร์กีว่างแล้วเดินไปถามท่านเงียบๆ 

ถึงสงฆ์ลกึลบัที�จู่ๆ ปรากฏตวัมาทําพิธีกรรมร่วมกบัเรา ท่านผู้ถ่อมตนยิ�งในตอนแรกก็

ไม่อยากอธิบายนกั บอกเพียงว่า “อะไรวิเศษที�เจ้าเห็นหรือ ลกูรักเรา” ท่านถาม “มี

ท่านสเตฟานพี�เรากบัลกูท่าน แล้วแค่เราผู้ตํ�าต้อยยิ�งเทา่นั �น ไม่มีใครอื�นแล้ว” แต่ศิษย์

ทา่นไมล่ดละจะถามทา่นต่อไปวา่ “เห็นแก่พระเจ้าเถิด โปรดอยา่ปิดบงัเราเลย คณุพอ่ 

เราเห็นพระคนที�สี�ด้วยตาเราเอง น่าจะเป็นทตูสวรรค์เป็นแน่ที�ร่วมทําพิธีกบัทา่น” เมื�อ
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นั �นทา่นก็กลา่วแก่เขาวา่ “ลกูรักเอย๋! ถ้าพระเจ้าเปิดตาให้เจ้าเห็นความลบันี �แล้ว มีหรือ

ที�เราจะปิดบงัอะไรจากเจ้าได้อีก ผู้ที�เจ้าเห็นเป็นทตูสวรรค์จริงๆ และไมไ่ด้มาแคค่ราวนี �

เท่านั �น แต่ท่านมาทกุครั �งเวลาที�เราทําพิธี ทา่นมกัมาหาเรา ผู้ตํ�าต้อย แตเ่จ้าจงรักษา

เรื�องนี �เป็นความลบัในเวลาที�เรายงัมชีีวิตอยู”่ 

มีพยานแท้จริงอีกคนหนึ�งถึงการมองเห็นด้วยพระกรุณาคุณพระเจ้า นั�นคือ

ท่านสิโมน เอคเคลซิอาร์คผู้ประเสริฐ บรุุษที�รับการทดสอบคณุธรรมซึ�งท่านเซอร์กียก

ย่อง ครั �งหนึ�งเมื�อพระอธิการทําพิธีกรรมศกัดิ�สิทธิ�ในวดัเสร็จแล้ว ท่านเห็นมีไฟจาก

สวรรค์ลงมายงัโปรสโฟราในวินาทีที�กําลงัเจิมก่อนการรับ ไฟดวงนั �นวิ�งไปตามบลัลงัก์

พระเจ้า สอ่งแสงสว่างทั�วแท่นบชูา เปลง่ปลั�งรอบอาหารเครื�องถวายพระเจ้า ห่อล้อม

ท่านเซอร์กีทั�วตัว เมื�อท่านสาธุคุณเริ�มพิธีศีลมหาสนิทศกัดิ�สิทธิ� ไฟสวรรรค์ก็ดบัลง 

“เหมือนเป็นห่อผ้าบางๆ แสนวิเศษ” และหลบเข้าไปในจอกไวน์รับศีลมหาสนิท ดงั

นั �นเอง ท่านผู้ รับใช้พระเจ้าก็เข้าศีลมหาสนิทด้วยไฟ “ซึ�งไม่ลวกไหม้ เหมือนแต่ก่อนที�

พุม่ไม้ลกุเป็นไฟไมล่วกไหม้”  

พระสิโมนเกรงกลวัสิ�งที�เห็น ยืนนิ�งสั�นสะท้านไม่อาจพดูอะไร เป็นที�สงัเกตแก่

ทา่นวา่การอศัจรรย์ปรากฏแกศ่ิษย์ เมื�อทําพิธีศีลมหาสนิทแล้ว ทา่นก็เดินถอยจากพระ

บลัลงัก์พระเจ้าที�แทน่บชูาและถามพระสโิมนวา่ “ใจเจ้ากลวัเรื�องอนัใด ลกูเรา” 

“เราเห็นพระคณุพระเจ้าซึ�งสถิตกระทําการในตวัทา่นขอรับ” ทา่นสโิมนตอบ 

“ดกู่อนเถิด อย่าพดูเรื�องนี �แก่ใครถึงสิ�งที�เจ้าเห็น จนกว่าพระเจ้าจะเรียกเราให้

ไปจากที�นี�” นกับญุผู้ถ่อมตนสั�งทา่นสโิมน 

ผู้ เขียนชีวประวตัิทา่นนกับญุสงัเกตวา่ เป็นเรื�องยาวเหยียดมากมายที�จะเลา่ให้

ฟังถึงงานอศัจรรย์ต่างๆ นานาที�ท่านสาธุคณุทํา ซึ�งเป็นสิ�งสําแดงพระกรุณาคณุพระ

เจ้าที�สถิตในตวัทา่นตามแตท่ี�จําเป็นต้องใช้เพื�อปลอบประโลมหรือสอนสั�ง แตกตา่งกนั

ไป แต่สิ�งหนึ�งที�ไม่อาจนิ�งเงียบเกี�ยวกับการอศัจรรย์วิเศษแบบนี � ซึ�งไม่เพียงเติมเต็ม

ท่านเซอร์กีด้วยขวญักําลงัใจเท่านั �น แต่ยงัเติมเต็มผู้ รายรอบท่านที�อารามสงฆ์ชั �นสงู

ด้วยความยินดีในหวัใจ ความหวงั และความซาบซึ �งพระคณุพระเจ้า “จอมราชนัย์แหง่
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สวรรค์ซึ�งมาพร้อมผู้ ใกล้ชิดราชาแห่งราชาทั �งปวง เสด็จลงมาในที�เปลา่เปลี�ยวสนัโดษ

ของท่านนกับญุ เพื�อสร้างพระพรแห่งสวรรรค์ในวดักนัดารของท่าน ซึ�งภายหลงั กําลงั

แห่งมารของโลกนี �ตามแต่ที�เราพึงเห็น พยายามแข็งขนัที�จะทํามุ่งลาย” นั�นเองที�ท่าน

เอพิฟานีให้มมุมองเกี�ยวกบัการปรากฏของแขกมาเยือนผู้อศัจรรย์นี � 

ครั �งหนึ�งตอนกลางดึก ท่านนักบุญทําวตัรตามปกติในเรือนพักท่าน และต่อ

หน้ารูปไอคอนของพระมารดาเจ้าท่านร้องเพลงอคาฟีสต์ ซึ�งทําเป็นกิจวตัรทุกวัน 

บอ่ยครั �งทา่นมองไปที�ภาพไอคอนศกัดิ�สทิธิ�และตั �งใจภาวนาตอ่พระมารดาพระเจ้าเพื�อ

สํานกัสงฆ์ท่าน “ข้าแต่พระมารดาแห่งพระคริสต์ของข้า” ท่านสวดภาวนา “ผู้ วิงวอน

และปกป้อง ทรงช่วยอย่างเข้มแข็งแก่มวลมนุษยชาติ ขอพระนางทรงวิงวอนต่อพระ

บตุรพระนางและพระเจ้าของเราผู้ ต้อยตํ�า เพื�อพระองค์จกัทรงเมตตาสถานศกัดิ�สิทธิ�

เรานี � ซึ�งถวายแดพ่ระนางเพื�อเทิดทนูและเป็นเกียรติแดพ่ระนามศกัด์สิทธิ�ของพระนาง

เป็นนิจนิรันดร์ ข้าแต่พระนางผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งพระเยซูคริสต์ พระบุตรผู้ทรง

อ่อนหวานยิ�งของเรา เราผู้ รับใช้พระนาง เพรียกหาเพื�อขอรับความช่วยเหลือ เพราะ

พระนางทรงมีพลงักล้าหาญยิ�งใหญ่ในตวัพระบุตรพระองค์และพระผู้ เป็นเจ้า โปรด

ทรงเป็นผู้ช่วยเราให้รอดและเป็นที�พกัพิงแก่เราด้วยเทอญ” 

ทา่นนกับญุสวดภาวนาดงันี � จิตใจทา่นลกุโชนด้วยเพลงิแหง่พระกรุณาคณุพระ

เจ้า ปัญญาที�เต็มไปด้วยความถ่อมใจล้วนหยั�งลกึในการสวดภาวนา และท่านเหมือน

บตุรพระเจ้าที�สนทนากบัพระมารดาพระเจ้าของผู้ รักพระเยซูคริสต์องค์พระบตุรด้วย

สดุจิตสดุใจ ด้วยหวัใจบริสทุธิ�  

เมื�อสวดภาวนาเสร็จท่านก็นั�งพกัผ่อน แต่จู่ๆ ดวงจิตท่านกลบัรู้สกึการเข้าใกล้

ของการสถิตแหง่สวรรค์ ทา่นจึงบอกลกูศิษย์ในเรือนพกัข้างๆ คือทา่นมิเฮย์วา่ “ตื�นเถิด 

ลกูรัก เราจะรับการเสด็จเยือนด้วยพระเจ้าอนัแสนวิเศษในตอนนี �” ยงัไม่ทนัที�ท่านจะ

พดูจบ ก็ได้ยินเสยีงดงัขึ �นมาวา่ “บดันี � พระมารดาผู้แสนประเสริฐกําลงัเสด็จมา!” 

ท่านผู้ เฒ่าเซอร์กีรีบลุกขึ �นออกไปยังชานเรือน ตรงนั �นเกิดแสงจ้ายิ�งกว่า

แสงอาทิตย์ขึ �น ท่านเห็นพระมารดาเจ้าผู้ประเสริฐยิ�ง นํามาโดยท่านอคัรสาวกเปโตร 
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อัครสาวกคนแรกแห่งพระคริสต์ และสาธุคุณยอห์น ผู้ประกาศพระวาจาและเป็นผู้

บริสทุธิ�... ทา่นนกับญุไมอ่าจทานแสงแสนวิเศษแหง่การอศัจรรย์นี �และพระสิริแหง่พระ

มารดาเจ้าที�ไม่อาจพรรณนา ท่านคํานบัลงแทบพื �น แต่พระมารดาพระเจ้าทรงแตะ

ท่านด้วยพระหตัถ์และประทานกําลงัใจท่านด้วยพระวาจาแห่งพระคณุพระเจ้า “อย่า

กลวัเลย ผู้ถกูเลือกของพระเจ้า” พระนางกลา่ว “เรามาเพื�อเยี�ยมเจ้า เนื�องจากได้ยิน

เสียงภาวนาเจ้าถึงลกูศิษย์ อย่าเป็นทกุข์ต่อไปเลยเกี�ยวกบัสํานกัสงฆ์นี � แต่นี �ไปที�นี�จะ

อดุมสมบรูณ์ในทกุสิ�ง ไม่ใช่เฉพาะในขณะที�เจ้ายงัมีชีวิตอยู่ ยงัรวมถึงเมื�อเจ้าจากไป

หาพระเจ้า เราจะไมถ่อยหนีไปจากที�นี� จะปกปักรักษาที�นี�ไว้เสมอ...” พระนางตรัสและ

จากนั �นก็หายไป  

ท่านนกับญุสั�นเทิ �มด้วยความยําเกรงและยินดียิ�ง ท่านคงอยูใ่นสภาพตกตะลงึ

นานหลายนาที เมื�อได้สตอิีกครั �ง ก็เห็นมิเฮย์ลกูศิษย์ทา่นนอนกบัพื �นแน่นิ�งเหมือนตาย 

ท่านเห็นพระมารดาพระเจ้าแห่งสวรรค์และได้ยินเสียงพระองค์ แต่ลูกศิษย์ท่านซึ�ง

ตะลึงด้วยความตกใจกลวัไม่อยู่ในสภาวะที�จะมองเห็นได้ทั �งหมด หรือเห็นเพียงแสง

แหง่สวรรรค์เทา่นั �น... 

“ตื�นเถิด ลกูรักเรา” ทา่นเซอร์กีกลา่วสั �นๆ ทา่นมิเฮย์ได้สต ิลกุขึ �น และทนัใดนั �น

ก็ทรุดลงกับพื �นแทบเท้าท่านเซอร์กี “โปรดบอกเถิด เห็นแก่พระเจ้า” พระมิเฮย์กลา่ว 

“วา่การอศัจรรย์ที�มาปรากฏนั�นคืออะไร ดวงจิตข้าแทบแยกร่างออกไปจากกาย” 

ท่านเซอร์กีเองก็ยงัพดูอะไรไมไ่ด้จากความตื�นเต้นในหวัใจ แตใ่บหน้าท่านอิ�ม

เอิบด้วยความยินดีแหง่สวรรค์ “รอหนอ่ย ลกูรัก” ทา่นกลา่วแก่ทา่นมิเฮย์ “ดวงจิตเราก็

ยงัสั�นสะท้านด้วยวิวรณ์นี �” 

เมื�อท่านกลับเข้าสภาวะอารมณ์ปกติแล้ว ก็ให้ท่านมิเฮย์ไปตามพระผู้ มี

คณุธรรมสงูสง่อีก � คนในหมูพ่ี�น้อง คืออีซาคีผู้นิ�งเงียบและท่านสโิมน เอคเคลซิอารค์ 

ทั �งสองท่านก็เร่งรีบมาตามคําเรียกของพระอธิการ ซึ�งท่านเล่าให้ฟังถึงสิ�งที�เกิดขึ �นที�

เรือนท่าน ทั �งหมดพากนัไปทําพิธีสวดมนต์แด่พระมารดาเจ้า สว่นท่านนกับญุ ตลอด

คืนก็นั�งใคร่ครวญในสติปัญญาตนถึงวิวรณ์ที�เกิดขึ �น ซึ�งเป็นเหมือนมงกฎุงามที�สดุแห่ง
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การบําเพ็ญเพียรของทา่นตั �งแตย่งัอยูท่ี�นี� บนโลกนี � “ไมใ่ช่ด้วยการเดาสนันิษฐาน ไมใ่ช่

การฝันเห็นอะไรสกัอย่าง แต่ท่านเห็นพระมารดาพระเจ้าจริงๆ มาปรากฏพระองค์

ตรงหน้า เหมือนที�ครั �งหนึ�งท่านอฟานาซีแห่งอาโฟนเคยเห็นเช่นกัน” นักเขียน

ประวตัิศาสตร์ทา่นหนึ�งตั �งข้อสงัเกต 

ตามตํานานโบราณซึ�งบนัทึกโดยพงศาวดารท่านนิคอน การมาปรากฏครั �งนี �

ของพระมารดาพระเจ้าตรงกบัช่วงถืออดของเทศกาลคริสตสมภพพอดี ในคืนตั �งแตว่นั

ศกุร์ถึงวนัเสาร์ และตามที�คิดกนัคือเกิดขึ �นในปี ���� ตามคําสนันิษฐานอีกอยา่งวา่กนั

ว่า เหตุการณ์นี �เกิดขึ �นในช่วงถืออดอาหารของเทศกาลคริสตสมภพปี ���� โดย

อธิบายวา่ ด้วยสถานการณ์ลําบากในฤดรู้อนปีถดัมา คือปี ���� (การรุกรานของขา่น

มามยั) ท่านเซอร์กีผู้พิทกัษ์รัสเซียจําเป็นยิ�งในการสร้างความเชื�อมั�น และยงัคิดไปถึง

วา่ ทา่นสง่โปรสโฟราศกัดิ�สทิธิ�รูปพระมารดาพระเจ้าไปที�ทุง่คลูโิควา 

เพื�อระลึกถึงซาบซึ �งในการปรากฏของพระมารดาเจ้าที�สํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กี 

จึงกําหนดให้ทกุวนัศกุร์ตั �งแต่ตอนเย็น จะทําพิธีสวดข้ามคืนพร้อมร้องเพลงอคาฟีสต์

แดพ่ระมารดาเจ้า ตรงประตทูางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของวิหารแหง่พระตรีเอกภาพ ตรง

จดุที�ตามตํานานเป็นเรือนพกัเดิมทา่นเซอร์กีที�เคยตั �งอยู ่ซึ�งตอนนี �ตั �งภาพไอคอน เขียน

เหตกุารณ์การมาเยอืนวดัของพระมารดาเจ้าในครั �งนั �น ทกุวนัศกุร์หลงัพิธีใหญ่ตอนเช้า

ที�โบสถ์ท่านนิคอน ตรงประตูด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ก็จะร้องเพลงสวดในนามพระ

มารดาเจ้าเช่นกนั โดยในที�นี � จะร้องเพลงแคนอนแบบพิเศษเหมือนในเทศกาลปัสกา

เพื�อระลกึถึงเหตกุารณ์นี � (โดยร้องสลบักบัแคนอนอื�นๆ อีก �-� แคนอน)  

เมื�อเล่าถึงเหตุการณ์ลึกลับนี � ท่านเอพิฟานีผู้ ประเสริฐก็เอามาพ่วงกับ

เหตกุารณ์ปาฏิหาริย์อีกสองเรื�อง ซึ�งแสดงให้เห็นว่าฤทธิ�เดชกําลงัมหาศาลของพระผู้

เป็นเจ้าเช่นกนัที�เคยสําแดงผ่านท่านเซอร์กีในการปลอบประโลมผู้ทกุข์ยาก หรือการ

รักษาคนป่วย เป็นกําลงัของพระเจ้านั�นเองที�เมื�อจําเป็นก็ทําให้ผู้ ไม่เชื�อได้เข้าใจรู้แจ้ง 

ลงโทษผู้ไมย่อมทําตามคําแหง่พระกรุณาคณุพระเจ้า ซึ�งออกจากปากทา่นเซอร์กีผู้ เชิด

ชพูระเจ้า นี�เป็นเหตกุารณ์ตวัอยา่ง  
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ครั �งหนึ�งพระสงัฆราชท่านหนึ�งเดินทางจากคอนสแตนติโนเปิลมามอสโคว์ 

เป็นไปได้วา่มาเพื�อเรี�ยไรเงินบริจาค ซึ�งเกิดขึ �นบ่อยครั �งในสมยันั �น ท่านประสงค์จะพบ

ท่านเซอร์กีที�สํานกัสงฆ์ในถิ�นกนัดารของท่าน ต้องเข้าใจว่า สิ�งเดียวที�ดึงดดูให้อยาก

มาหาคือเพราะอยากรู้อยากเห็นเท่านั �น เพราะหวัใจตนยงัไมเ่ชื�อสิ�งที�ผู้คนพดูต่อๆ กนั

มาเกี�ยวกับวิถีการบําเพ็ญเพียรและอศัจรรย์ต่างๆ ของท่าน ซึ�งเกิดขึ �นซํ �าแล้วซํ �าอีก 

เป็นไปได้วา่ยงัรู้สกึวา่ชาวกรีกอยูเ่หนือชาวรัสเซีย ความรักหลงตวัเองของพระสงัฆราช

ท่านนี �หน้ามืดตามวั ไม่อยากเชื�อเรื�องเล่าต่างๆ เกี�ยวกบัวีรกรรมท่านเซอร์กีซึ�งทําให้

นกัพรตผู้นี �ได้การยอมรับในหมูผู่้บําเพ็ญเพียรยิ�งใหญ่ในโบราณกาลของพระศาสนจกัร

สากลโลกแห่งกรีซ อย่างน้อยตามที�พระสงัฆราชท่านนี �คิด ตามคําท่านเอพิฟานีว่า 

“เป็นไปได้หรือว่า ในดินแดนห่างไกลและเพิ�งรับแสงสว่างแห่งความเชื�อในพระคริสต์

ใหม่อย่างรัสเซีย จะมีแสงเทียนสว่างไสว ที�บิดาผู้ ศักดิ�สิทธิ�ในอดีตของเรายังอด

ประหลาดใจไม่ได้” พระกรีกท่านนี � จากที�ไม่ทราบหรือไม่อยากทราบเกี�ยวกับงาน

บําเพ็ญเพียรของเหลา่พระบิดาผู้ศกัดิ�สทิธิ�แหง่ดินแดนเคียฟ-ปีเชียรสก์ ไมว่า่จะอะไรก็

ตาม ความสงสยัไมเ่ชื�อของพระสงัฆราชผู้นี �ยงัไมม่ากจนปฏิเสธพลงัพระเจ้าที�จะสยบ

ใจเขา เหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นภายหลงัแสดงให้เห็นว่าความหลงผิดทางปัญญาในตวัเขา

ยงัไมถ่ึงกบัปิดบงัแสงสวา่งเสยีทีเดียวแก่หวัใจที�ยงัเข้าถึงการถ่อมใจน้อมตน 

พระสงัฆราชทา่นนั �นเดินเข้ามาใกล้สาํนกัสงฆ์ทา่นนกับญุ ตอนนั �นเองจู่ๆ เขาก็

กลวับอกไมถ่กู เมื�อก้าวเข้าไปในเขตสาํนกัสงฆ์และเหลอืบเห็นทา่นนกับญุเป็นครั �งแรก 

ทนัใดนั �น เขากลบัมองไมเ่ห็นชั�วขณะ จนเมื�อทา่นเซอร์กีพบเขา จําต้องจงูมือพาเขาไป

ที�เรือนท่าน การลงโทษแบบนี � หรือจะเรียกให้ดีกว่านี �ว่าสมัผัสแห่งพลงัที�ประทาน

ปัญญาพระเจ้า กระทําการในตวัพระสงัฆราชนี � จนเขายอมประกาศสารภาพความไม่

เชื�อในตวัท่านนกับญุออกมาทั �งนํ �าตา เมื�อสํานึกผิดแล้ว ก็ขอให้ท่านนกับญุรักษาเขา

ให้หาย ท่านนกับุญผู้ถ่อมตนก็สวดภาวนาแล้วเอามือแตะเปลือกตาเขา ทนัใดนั �นก็

เหมือนเกล็ดบางอย่างหลดุออกจากเบ้าตาพระสงัฆราชผู้นั �นทนัที และเขาก็กลบัมา

มองเห็นเหมือนปกติ 
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เมื�อนั �น ท่านเซอร์กีก็กล่าวแก่พระสงัฆราชอย่างตกัเตือนเล็กน้อยว่า “ท่านผู้

เป็นพระอาจารย์ปราดเปรื�องสอนผู้อื�น ท่านต้องสอนเราไม่ให้เราหลงยกตนอวดเก่ง

กว่าผู้อื�น หรือเหลิงตนเหนือคนถ่อมตน แตไ่ยท่านมาที�นี�เพียงเพื�อทดสอบความด้อย

ปัญญาเราเลา่... จะมีประโยชน์อะไรที�ท่านได้จากเรา ผู้ ไม่รู้แสนธรรมดา แต่พระเจ้าผู้

ทรงธรรมมองเห็นลกึเข้าไปในหวัใจมนษุย์” 

พระสังฆราชซึ�งเคยสงสัยท่านเซอร์กีมาก่อน ตั �งแต่บัดนั �นเป็นต้นมา ก็พูด

ยืนยนักบัทกุคนเปิดเผยวา่ ท่านพบบรุุษพระเจ้าอยา่งแท้จริงในตวัทา่นเซอร์กี พระเจ้า

ประทานให้เขาเห็นทูตสวรรค์แห่งแผ่นดินโลกและมนุษย์แห่งสวรรค์ในตวัท่าน ด้วย

เกียรติสูงส่งที�พึงมีต่อตัวนักพรตธรรมดาจากพระสังฆราชนั �น ท่านเซอร์กีจึงส่ง

พระสังฆราชถึงประตูสํานักสงฆ์และกลับมาที�เรือนท่าน สรรเสริญพระเจ้า และ

พระสงัฆราชผู้ รับใช้พระองค์ 

นั�นเองคือวิธีการลงโทษผู้ เชื�อมั�นหลงตน หยิ�งยโสในตวัเอง ส่วนนี�เองที�ความ

โลภมนษุย์พาให้เกิดโทษทณัฑ์ ดงันี � 

ชายตระหนี�คนหนึ�งอาศยัใกล้สาํนกัสงฆ์ทา่น ฉวยเอาหมตูวัโตที�ขนุไว้โดยเพื�อน

บ้าน ซึ�งเป็นบตุรกําพร้าพอ่แมไ่ปจากเขาโดยไมจ่่ายเงิน ชายที�ถกูขโมยหมก็ูโกรธและรี�

ไปหาทา่นนกับญุเพื�อให้ท่านเป็นคนกลาง เพราะในสายตาคนทั�วไปทา่นเป็นเหมือนผู้

พิทกัษ์สนัติและผดงุความยตุิธรรมแก่มวลมนษุย์ ด้วยจิตเมตตา ทา่นนกับญุเห็นใจคน

ยากจนคนนี � และเรียกตวัชายตระหนี�ผู้ขโมยหมมูาสะสางที�วดั 

“ลกูเอ๋ย” ท่านนกับญุกลา่ว “เจ้าเชื�อหรือไมว่า่มีพระเจ้า จงรู้ไว้เถิด ว่าพระองค์

ทรงเป็นผู้ พิพากษาแก่ทั �งผู้ ชอบธรรมและไม่ชอบธรรม เป็นบิดาทั �งลูกกําพร้าและ

แม่ม่าย พระองค์ทรงพร้อมเสมอที�จะชําระแค้นแก่ความไม่ถกูต้องในหมู่คน เป็นเรื�อง

นา่กลวัที�จะต้องตกไปอยูใ่นมือแหง่การลงทณัฑ์ของพระเจ้า... ทําไมเราจึงไมเ่กรงกลวั

เวลาแย่งชิงของจากผู้อื�น ที�จะทําให้คนใกล้ตวัโกรธเคือง หรือทําการชั�วใดๆ ก็แล้วแต ่

นี�เรายงัไมพ่อใจสิ�งที�พระองค์ประทานแก่เราตามความประเสริฐของพระองค์หรือ เวลา

เราเฝา้มองจ้องจะเอาของคนอื�น หรือเราอยากทดสอบความอดทนอดกลั �นของพระผู้
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เป็นเจ้า นี�เราไม่เห็นเลยหรือว่า คนทําไม่ดีต่อหน้าเรากลายเป็นคนจน บ้าน ทรัพย์สิน

เงินทองต้องลม่สลาย และการระลกึถึงพวกเขาก็สญูหายไปตลอดกาล... สว่นในชีวิต

โลกหน้า ความทรมานชั�วนิรันดร์ก็รออยู ่จงคืนเถิด ลกูเอย๋ จงคืนสิ�งที�เป็นของเขาให้แก่

ผู้ กําพร้าพอ่แมไ่ปเถิด ตอ่ไปก็อยา่ทําอีก” 

ท่านนกับุญหว่านล้อมชายตระหนี�แข็งกระด้างคนนั �น ชายคนนั �นตอนแรกก็ดู

สํานึกผิด รับปากจะจ่ายเงินให้ลกูกําพร้าพ่อแม่ตามจํานวนค่าหมทูี�ถูกชิงไป แต่เมื�อ

กลบัถึงบ้าน คนมกัง่ายนั �นกลบัเปลี�ยนใจ หวงัเงินมากกวา่จะยดึถือคําพดูตวัเอง เรื�อง

นี �เกิดขึ �นในฤดหูนาว หลงัจากนั �น ครั �งหนึ�งเขาเดินเข้าไปยงัโรงเก็บอาหาร ซึ�งเนื �อหมตูวั

นั �นถกูแลเ่ก็บรักษาเตรียมไว้ เมื�อเดินเข้าไปก็ต้องตกตะลงึกบัสิ�งที�เห็น คือเนื �อทั �งหมด

ถูกหนอนกัดกิน แม้จะเป็นฤดูหนาวซึ�งไม่น่าเป็นไปได้ที�จะมีหนอนเช่นนั �น... เขาเกิด

กลวัขึ �นมาทนัใด จนถึงขนาดกลวัที�จะเห็นหน้าท่านนกับุญเป็นเวลานานเลยทีเดียว 

ตอนนั �นเองเขาจึงเดนิไปจ่ายเงินให้ชายโชคร้ายที�ไปขโมยหมมูา สว่นเนื �อที�เสยีไปก็ต้อง

โยนทิ �งให้สนุขั แตป่รากฏวา่แม้สนุขัก็ยงัไมอ่ยากรับประทานเนื �อหมทูี�ขโมยมาด้วยซํ �า 

นั�นเองที�ฤทธิ�เดชท่านนกับญุสําแดงครั �งแล้วครั �งเลา่ บรรลกุารรู้แจ้งธรรมแห่ง

จิตวิญญาณและใกล้ชิดพระผู้ เป็นเจ้า นั�นเอง คําพยากรณ์ที�เคยมีพระผู้ เฒา่–หรือเทว

ทตูสวรรค์–ผู้ เปิดปัญญาความเข้าใจพระธรรมพระเจ้าให้ท่านในวยัเยาว์ ทํานายทาย

ทกัถึงทา่นก็เป็นจริง ที�วา่ทา่นจะเป็นที�พํานกัแท้จริงของพระตรีเอกภาพ คําสญัญาพระ

เจ้าที�น่าอัศจรรย์เกิดขึ �นจริง “ใครรักเราและรักษาคําเรา พระบิดาเราก็จะรักผู้นั �น” 

(ยอห์น ��:��) และ “เราจะรักเขา” (ยอห์น ��:��) “เราจะไปหาเขา และที�พํานกัเราจะ

อยู่กบัเขา” (ยอห์น ��:��) เป็นเรื�องยตุิธรรมที�ลกูศิษย์และนกัเขียนชีวประวตัิท่านตั �ง

ข้อสังเกตว่าท่านเซอร์กี “เป็นเหมือนหนึ�งในบิดาศักดิ�สิทธิ�ผู้ ยิ�งใหญ่ในอดีตกาล” 

สําหรับการรักษาความเชื�อมั�นคง ท่านเป็นเหมือนศิลาความเชื�อ คืออคัรสาวกเปโตร 

สําหรับการรักษาพรหมจรรย์มั�นคง ท่านเป็นเหมือนนกับญุยอห์น ผู้ รักษาพรหมจรรย์

บริสทุธิ�และสหายพระคริสต์ แต่สําหรับความถ่อมตนยิ�งใหญ่ ท่านเป็นเหมือนผู้ถ่อม

ตนยิ�งทั�วปฐพี พระนางผู้ เป็นราชินีของโลกนี � พระนางมารีย์พระมารดาเจ้า... ตั �งแตว่ยั
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เด็กแรกรุ่นจนถึงวยัชราภาพ ทุกอิริยาบถท่าน เราจะเห็นคุณสมบตัิลํ �าค่าสองสิ�งใน

จิตใจท่านเป็นอันดับแรกเสมอ นั�นคือความถ่อมใจลึกซึ �งและความสะอาดบริสทุธิ�

เหมือนเด็กของท่าน คณุธรรมทั �งสองเป็นบคุลิกสําคญัของจริยธรรมในตวัท่าน พอจะ

พูดได้ว่าทั �งสองอย่างนั �นจรรโลงคุณธรรมด้านอื�นของท่านให้สวยงามยิ�ง ซึ�งได้แก่

ทศันคติที�ประเสริฐต่อทกุคน ความบริสทุธิ�ไม่ฝักใฝ่ความชั�วเหมือนนกพิราบ และการ

บําเพ็ญเพียรยิ�งใหญ่เพื�อแสวงหาธรรมของท่านในการรวมเข้ากบัการใคร่ครวญลํ �าลกึ

ทางธรรม ทั �งหมดนี �สร้างบคุลิกแหง่จริยธรรมทั �งมวลขึ �นมาเป็นลกัษณะสวยงามดงึดดู

ใจมนษุย์ให้เข้าหาท่าน เมื�อเรามองลกึไปในรูปแบบการใช้ชีวิตลํ �าค่าของท่านนกับุญ

แห่งพระเจ้านั �น อย่างที�นักเขียนชีวประวัติวาดออกมา หัวใจเราจะเต็มไปด้วย

ความรู้สกึถึงความสวยงามบางอยา่งที�ไมอ่าจหาได้ในโลก และจิตใจก็จะมุง่สูแ่ทบเท้า

ท่านผู้ รับใช้พระเจ้า นี�คือสิ�งที�เหล่าผู้ คนที�มีชีวิตในสมัยท่านต่างรู้สึกได้ด้วยหัวใจ

สะอาดดีงาม “แม้แต่ชีวิตนี �” ท่านนกับุญปลาโตนกล่าว “ด้วยความบริสทุธิ�แห่งชีวิต

ท่านเอง ท่านจึงเป็นที�รักของคนรอบข้างแทบทุกคน เป็นที�เคารพบูชาและเทิดทนูยิ�ง

กว่าที�หัวใจถ่อมอ่อนน้อมของท่านจะยอมรับ แล้วจะมีสกักี�ครั �งในชีวิตที�ความดีถูก

ปกปิด กี�ครั �งที�เงามืดปิดบงัแสงสวา่งและตามรังควาน ถ้าความดีทา่นในชีวตินี �สอ่งแสง

สว่างแจ่มชัด ถึงขนาดที�ไม่ว่าจะเป็นความหยาบโลนของโลก หรือกิเลสผู้ เลวทราม 

หรือความมืดบอดของผู้หยิ�งยโส ก็ไมอ่าจกลบรัศมีท่านได้แล้ว ถ้าเช่นนั �น ความสวา่ง

ของท่านจะเป็นอย่างไร ณ ที�แห่งนั �น ที�ที�ไม่มีทั �งกิเลส ไม่มีความมืด ที�ซึ�งเหลา่ผู้ชอบ

ธรรมในพระเจ้าสอ่งแสงสวา่งดั�งดวงอาทิตย์ในอาณาจกัรสวรรค์” (มทัธิว ��:��) 

แสงที�ค่อยๆ เปล่งประกายนี �ก็ถ่ายเทจากสวรรค์มาถึงเราเหล่าคนบาป และ

คอยตกัเตือนขมขื�นในความอ่อนแอเรา  คิดดเูถิด บรรพบรุุษฝ่ายจิตวิญญาณของเรา

เป็นเช่นไร ผู้ เดินตามคําสอนพระคริสต์แท้จริง แล้วเราเลา่ ... โอพระเจ้า หบุเหวกว้าง

ใหญ่ขนาดไหนที�กั �นกลางระหว่างเรา คนหยาบโลนฝ่ายเนื �อหนงั กบัพวกเขาผู้ กําเนิด

จากฝ่ายจิตวิญญาณ ผู้ บังเกิดในโลกมนุษย์เป็นข้าทาสแห่งความบาป จากคน

เหล่านั �น เหล่านักบุญผู้บริสุทธิ�สะอาด เหล่าประชากรอิสระของกรุงเยรูซาเล็มแห่ง
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สวรรค์ แล้วนั�นเป็นความผิดใครเล่า พี�น้องผู้ อ่านที�รัก... ใครเล่า นอกจากเราเองนี�

แหละ... ก็ท่านนกับญุล้วนเป็นมนษุย์ปถุชุนเหมือนเรา อ่อนแอเหมือนเรา ทนรับความ

ยากลาํบากเหมือนเรา ดงันั �นก็คงไมม่ีใครขดัขวางไมใ่ห้เราเป็นเหมือนทา่นเหลา่นั �น ถ้า

เพียงเราตั �งใจปรารถนาจะเป็นแบบทา่นจริงๆ อยา่งสดุจิตสดุใจสดุความคิด 

เราจะมองให้ลึกในรูปแบบชีวิตที�น่าอศัจรรย์ของพวกเขาให้บ่อยขึ �น โอ้ ไม่ใช่

เรื�องบงัเอิญที�กลา่วไว้ในพระคมัภีร์วา่ “ถ้าอยูก่บันกับญุ เจ้าก็จะเป็นนกับญุ” ถ้าอยูก่บั

ผู้มีพระกรุณาคุณ เจ้าก็จะหอมกรุ่นด้วยกลิ�นหอมแห่งพระกรุณาคณุพระเจ้า ซึ�งโชย

กลิ�นหอมกรุ่นออกจากอาภรณ์แหง่จิตใจเจ้าเอง 



 

บทที� ��  

วาระสดุท้ายของผู้ชอบธรรม  

ณ ที�พกัอนัเงียบสงบ วิวรณ์เกี�ยวกบัการมรณภาพของตน 

การสง่มอบงานบริหารแก่ทา่นนคิอน คําสั�งเสยีของทา่นผู้ชรา การรับศีลมหาสนิทครั �ง

สดุท้ายก่อนสิ �นชีพ การมรณภาพแสนประเสริฐ ความหอม คาํถามเกี�ยวกบัที�ฝังศพ 

การตดัสนิใจของนกับญุคเีปรียน ความทกุข์สาหสัของนกับวชกําพร้า 

การปลอบประโลมจากโลกหลงัความตาย การสวดภาวนาร้องตอ่ทา่นนกับญุ  

(1391) 

 
 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูที้�ไดขึ้�นสู่ภูเขาสูงแห่งคณุธรรมพระเจ้า 

จงชื�นชมยินดีเถิด เพราะจากความเพียรของเจ้า เจ้าไดขึ้�นสู่

ภูเขาสูง 

อคาฟีสต์ � อิค. �� 

 
 

ดั�งเรือสําเภาบรรทกุของมีคา่มหาศาลเต็มลํากําลงัเคลื�อนมาช้าๆ ถึงท่าเรือที�ดี เช่นกนั 

ทา่นเซอร์กีผู้ เป็นที�พอพระทยัพระเจ้าก็เข้ามาใกล้ปลายฝั�งชีวิตชั�วคราว ภาพความตาย

ไมท่ําให้ทา่นกลวัแตอ่ยา่งใด เพราะทา่นเตรียมตวัพบความตายมาตลอดชีวิตด้วยการ

ฝึกตนอยู่แล้ว ท่านอายกุว่า �� ปี การทํางานฝึกตนหนกัทุกวนัทําให้สภาพร่างกาย

เสื�อมถอยเป็นธรรมดา แตท่า่นไมเ่คยพลาดการทํากิจสวดภาวนา ทําพิธีกรรมในโบสถ์

เลยแม้แต่วนัเดียว “ยิ�งแก่ตวัเท่าใด ท่านก็ยิ�งขยนัขนัแข็งมากขึ �นเท่านั �น” และแสดง

ตวัอยา่งของทา่นเองเพื�อสอนสั�งให้คนหนุม่สาวรุ่นหลงัเห็นและทําตาม 

ครึ�งปีก่อนการมรณภาพของนักพรตผู้ ยิ�งใหญ่ ท่านรับวิวรณ์จากพระเจ้าถึง

เวลาที�พระองค์จะทรงเรียกท่านกลบัไป ท่านเรียกพี�น้องมา และต่อหน้าทกุคน ท่านสง่
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มอบการบริหารงานสํานกัสงฆ์ให้ท่านนิคอนลกูศิษย์ที�รัก สว่นตวัท่านเองเริ�มบําเพ็ญ

ตนเงียบ เมื�อเวลาผ่านไปถึงเดือนกันยายน ปี ���� ท่านเริ�มป่วยหนกั... ท่านเรียก

ประชุมสํานกัสงฆ์อีกครั �ง เรียกลกูศิษย์ทกุคนมารวมกนัที�เตียงที�ท่านนอนอาพาธ และ

กล่าวสั�งสอนลกูศิษย์ทุกคนดั�งพ่อสอนลกูเป็นครั �งสดุท้าย... ความเรียบง่ายบริสทุธิ�

และพลังมากมายเพียงใดที�ท่านถ่ายทอดในคําสอนสุดท้ายนี � ความรักมากมาย

เพียงใดที�ทา่นมีตอ่พวกเขาที�ทา่นฝากเอาไว้ ทา่นปรารถนาและสั�งเสยีวา่ บตุรที�จะเดิน

ตามรอยท่านเพื�อไปสู่อาณาจกัรแห่งสวรรค์ ซึ�งเป็นทางที�ท่านเดินตลอดชีวิตท่านเอง 

ก่อนอื�นใดท่านสั�งเสียให้ทุกคนคงศรัทธาในออร์โธด็อกซ์ “แนวทางแห่งจิตวิญญาณ

ความเป็นอัครสาวกในการสั�งสอนคําสั�งเสียนี �สูงส่งนัก” อาจารย์ท่านหนึ�งที�สอน

เกี�ยวกับพระวาจาพระเจ้ากล่าว “รากฐานความดีงาม ความตั �งใจดีตามคําสอนของ

พระวจนะพระเจ้า จะต้องเป็นความเชื�อ เพราะหากไมม่ีความเชื�อก็ไมเ่ป็นที�พอพระทยั

พระองค์ แตค่วามเชื�อจกัต้องเป็นความเชื�อออร์โธด็อกซ์ ซึ�งตั �งบนพื �นฐานคําสอนเหลา่

อัครสาวกและบิดาผู้ ศกัดิ�สิทธิ� และต่อต้านการอวดรู้ซึ�งมกันําไปสู่การเชื�อน้อยหรือ

ความไม่เชื�อเลย และทําให้เราหลดุไปจากเส้นทางความรอดที�แท้จริง” หลงัจากนั �น

ท่านสั�งเสียพี�น้องให้รักษาความกลมเกลียวเป็นหนึ�งเดียว รักษาความสะอาดบริสทุธิ�

ของจิตใจและร่างกาย และความรักไมเ่สแสร้งตอ่กนัและกนั แนะนําให้หลีกหนตีณัหา

ที�กลํ �ากราย รับประทานอาหารและดื�มแต่น้อย ให้ถ่อมตนและรู้จักต้อนรับขับสู้  

(โดยเฉพาะ“เกี�ยวกบัการต้อนรับขบัสู้จงอย่าลืม” นี�คือคํากลา่วของท่านอคัรสาวกคน

หนึ�งซึ�งดเูหมือนทา่นเซอร์กีผู้ รับใช้จะชอบหยบิยืมมาใช้ และเราเห็นคํานี �ในภาพไอคอน

โบราณของท่านมากมายหลายครั �ง ทั �งในรูปประโยคอกัษรเต็ม) การรู้จกัควานหาสิ�งที�

เป็นของพระเจ้าและสวรรค์อย่างตั �งใจจริง การมองความวุ่นวายต่างๆ ทางโลกอย่าง

เมินเฉย ทั �งหมดนี �คือมงกุฎลํ �าค่าแห่งคุณธรรมของท่านเซอร์กีซึ�งท่านสวมและเป็น

เหมือนสมบตัิลํ �าคา่ที�ทา่นสั�งเสยีแก่เหลา่ลกูศิษย์ที�รักทกุคน ในการสนทนาครั �งสดุท้าย

ของท่าน ท่านที�กําลงัจะจากไปก็ยงัเป็นห่วงด้วยกําลงัแห่งความรักอย่างบิดาต่อบตุร

เต็มหวัใจ ที�จะประทบัตราในใจลกูด้วยกฎพื �นฐานแหง่ความรอดของชีวิตนกัพรต ทา่น
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เฝา้เตือนหลายครั �งดงัที�กลา่วก่อนหน้านี � ในที�สดุก็สั�งเสียสง่ท้ายว่า อย่าฝังท่านไว้ใน

โบสถ์ แตใ่ห้ฝังที�สสุานรวมเพื�ออยูพ่ร้อมเหลา่บิดาและพี�น้องที�นั�น... 

ลกูศิษย์ทกุคนที�นั�นต่างยืนแน่นิ�งด้วยโทมนสัยิ�ง ฟังคําสั�งสอนครั �งสดุท้ายของ

ท่านผู้ เป็นที�รักด้วยใจเจ็บปวด โอ้ ช่างยากเย็นเพียงใดที�จะต้องจากลาบิดาตนในเมื�อ

ภายใต้ร่มเงาทา่นช่างแสนอบอุน่นา่อยู ่ใครเลา่จะปลอบประโลมพวกเขาในความทกุข์

ยากของชีวิตนกับวชได้เหมือนท่าน ใครกันจะคอยแบกรับความอ่อนแอทางกายได้

เหมือนพระอธิการที�เปี�ยมความรักท่านนี � ใครกนัที�ด้วยความรักเร่าร้อนเช่นนั �นจะคอย

เป็นห่วงเรื�องความรอดจากบาปพวกเขา ท่านเซอร์กีอ่อนโยนยิ�งกวา่มารดาสาํหรับเขา 

ใครเลา่จะแทนที�ทา่นได้ 

ที�เศร้ากวา่อื�นใดคงหนีไมพ้่นเรื�องสถานที�ฝังศพของพระอธิการผู้ถ่อมตนตามที�

ท่านสั�งเสียไว้ สําหรับท่านมีสุสานเพียงแบบเดียวคือวิหารที�เหล่าพี�น้องจะมาสวด

ภาวนาทุกวนั ที�นั�นคงเป็นสถานที�ดีไม่น้อยสําหรับการปลอบประโลมศิษย์ “ไม่ ท่าน

ไมไ่ด้จากเราไป ดวงวิญญาณทา่นยงัอยูก่บัเรา และนั�น หลกัประกนัวา่ทา่นยงัสถิตที�นี�

แม้มองไมเ่ห็นในหมูเ่รา นั�นไง ตรงนั �น ร่างทา่นที�ตรากตรําทํางานมาแสนนาน” เช่นนั �น 

เหลา่ลกูศิษย์คงอาจปลอบประโลมใจตวัเอง แต่ท่านสาธุคณุไม่ประสงค์จะฝังใต้วิหาร

โบสถ์ ลกูศิษย์ท่านก็จําต้องขาดเครื�องบํารุงขวญักําลงัใจนี �ไป... ในหมู่พวกเขา ไม่มี

ใครกล้าทําให้ทา่นเสยีกําลงัใจในการถ่อมตนด้วยข้อโต้แย้งเรื�องนี � เป็นไปได้วา่ เขาอาจ

เกรงกลวัที�ข้อโต้แย้งนี �อาจทําให้ท่านยิ�งสั�งเสียสิ�งที�ถ่อมตวัมากกว่านี �อีก (เช่นให้ฝัง

พร้อมคําสาปแช่งอยา่งที�นกัพรตผู้แสวงหาหลายทา่นกระทํา) และนั�นเอง คําพดูใดๆ ก็

ตามจึงไมไ่ด้หลดุออกจากปากที�สั�นเทิ �มด้วยความเสยีใจ...  

แล้วท่านนักบุญผู้ ชราภาพก็มองไปยังทุกคนด้วยความรัก ท่านเห็นความ

โทมนสัในใจทกุคน จึงปลอบประโลมด้วยเสยีงนุม่นวลแผว่เบาวา่ “จงอยา่โศกเศร้าเลย 

ลูกรัก เรากลับไปหาพระเจ้าผู้ ทรงเรียกเรากลับไป เราฝากเจ้ากับพระผู้ เป็นเจ้าผู้

ยิ�งใหญ่ และพระนางมารีย์พระมารดาพระเจ้าแล้ว พระนางจะคอยเป็นที�กําบงัภยัของ

เจ้าและเป็นกําแพงที�เจ้าจะหลบลกูศรมารที�โจมตีเจ้าได้” 
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ก่อนดวงวิญญาณท่านจะหลดุออกไปจริงๆ ท่านก็หวงัจะรับศีลมหาสนิทเป็น

หนึ�งเดียวกับพระกายศกัดิ�สิทธิ�และพระโลหิตพระคริสต์อีกเป็นครั �งสดุท้าย ลกูศิษย์

ช่วยกนัประคองมือออ่นแรงของทา่น ทา่นคอ่ยๆ ชนัตวัขึ �นมาบนเตียงเพื�อพบพระผู้ เป็น

เจ้าผู้ กําลงัเสด็จมาในศีลมหาสนิทของพระองค์ ท่านรับประทานขนมปังและดื�มไวน์

จากจอกศกัดิ�สิทธิ�อย่างเป็นพระพรที�ลํ �าค่ายิ�งแก่ตนเอง ทนัใดนั �นท่านก็หมดแรง เอน

ตวัลงบนเตียงที�เตรียมเพื�อการจากไปสูโ่ลกหน้า... 

ทา่นเปี�ยมไปด้วยพระกรุณาคณุพระเจ้าที�ปลอบประโลมทา่น ทา่นแหงนหน้าสู่

เบื �องบนที�พระผู้ เป็นเจ้าสถิตอยู่อีกครั �งพร้อมนํ �าตาที�หลั�งออกมาจากความยินดี ด้วย

การช่วยเหลือของเหล่าลูกศิษย์ ท่านยกแขนขึ �นเอื �อมไปหาพระเจ้า... “ในพระหตัถ์

พระองค์ ข้าขอน้อมถวายดวงวิญญาณข้า พระเจ้าข้า” ท่านอธิษฐานแผ่วเบา ในลม

หายใจสดุท้ายนี �เอง ทา่นก็ออกจากร่างไปอย่างดวงวิญญาณบริสทุธิ� กลบัไปหาพระผู้

เป็นเจ้า ผู้ซึ�งทา่นรักเป็นที�สดุแตว่ยัเยาว์... 

เหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดวนัที� �� กนัยายน ���� เมื�อท่านสดูลมหายใจสดุท้าย

เท่านั �น กลิ�นหอมละมุนอย่างไม่อาจพรรณนาก็กระจายหอมฟุ้งไปทั�วเรือนท่าน... 

ใบหน้าบรุุษแหง่ธรรมที�กําลงัจากไปผอ่งใสเจิดจรัสด้วยรัศมีความประเสริฐของพระเจ้า 

ความตายไมก่ล้าบงัอาจบดบงัความหมองของมนับนใบหน้าทา่นนกับญุที�เข้าใกล้พระ

เจ้าในทกุวินาที... 

เหล่าผู้อาวโุสเร่งรีบไปมอสโคว์ทนัทีเพื�อแจ้งข่าวร้ายแก่มิโตรโปลิตนัคีเปรียน

และแจ้งเรื�องที�ท่านสั�งเสียเกี�ยวกบัที�ฝังศพ ไปจนถึงเรื�องที�เหล่าพี�น้องประสงค์ฝังศพ

ท่านไว้ในโบสถ์พระตรีเอกภาพที�ท่านสร้าง และขอความเห็นชอบจากท่านสงัฆราช 

ท่านคีเปรียนไม่ขดัข้องที�จะอนมุตัิให้ฝังท่านที�วิหารโบสถ์แม้จะขดัความประสงค์ทา่น

เซอร์กีก็ตาม และนั�นเอง เหล่าพี�น้องก็พากันแบกร่างสตัย์ซื�อและตรากตรําบําเพ็ญ

เพียรมานานของท่านบิดาผู้ ยิ�งใหญ่และผู้ นําทางพวกเขาไปยังโบสถ์ที�วัดพระตรี

เอกภาพ พร้อมร้องไห้ครํ�าครวญนํ �าตาแทบเป็นสายเลือด กลบเสียงบทอ่านจนแทบ

ไม่ได้ยิน... ข่าวเกี�ยวกบัการตั �งศพท่านดึงความสนใจผู้คนมากมายมหาศาลให้พากนั
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มาที�โบสถ์ ไม่เพียงผู้คนจากตําบลใกล้เคียงเท่านั �น แต่จากเมืองต่างๆ ด้วย แต่ละคน

ต้องการมาใกล้ชิดและสมัผสัท่าน ถ้าแม้ไม่ได้สมัผสัก็ขอเพียงแตะโลงศพท่าน หรือขอ

ตดัชิ �นสว่นเสื �อผ้า หรือเอาของจากเรือนท่านไปเป็นที�ระลกึหรือสิ�งศกัดิ�สิทธิ� ที�โบสถ์มี

ทั �งกษัตริย์ เจ้าชาย ขนุนาง คหบดี พระอธิการอาวโุสผู้ เป็นที�เคารพ พระสงฆ์จากเมือง

หลวง รวมทั �งนกับวชมากมาย บ้างก็มาพร้อมเทียน บ้างมาพร้อมกํายาน บ้างมาพร้อม

ภาพไอคอนศักดิ�สิทธิ� เพื�อส่งร่างไร้วิญญาณท่านกลบัสู่สถานแห่งการพักผ่อนสงบ

สดุท้ายในเวลานี � และทั �งหมดก็ฝังศพทา่นไว้ใต้แทน่ปีกขวาในโบสถ์พระตรีเอกภาพ 

นกัเขียนชีวประวตัินกับญุเซอร์กีซึ�งเป็นประจกัษ์พยานและมีสว่นร่วมในงานนี �

เขียนบรรยายภาพความโทมนสัยิ�งของเหลา่ลกูศิษย์ที�ต้องกําพร้าบิดาไว้น่าจบัจิตจบั

ใจยิ�ง “ทุกคนต่างทอดถอนใจ” เขากล่าว “ทุกคนรํ�าไห้ ถอนหายใจ เดินคอตก... เมื�อ

เจอกนั เหลา่พี�น้องตา่งกอดคอกนัรํ�าไห้ทั �งนํ �าตา ระบายความขมขื�นในใจตนแก่กนัและ

กนันา่เวทนายิ�ง “ขอโทษเถิด คณุพอ่ขอรับ โปรดอํานวยพรแก่ข้าด้วย ทา่นพี�ผู้ เป็นที�รัก

ของพระเจ้า” แต่ละคนพดูอยา่งนั �นตอ่กนั ท่านอาวโุสผู้ประเสริฐดีงามทิ �งเราไว้ที�นี�เพื�อ

กลบัไปหาพระเจ้า ท่านทิ �งเราให้เป็นลูกกําพร้าที�นี�... ท่านจากไปที�นั�น ซึ�งมีรางวลั

ยิ�งใหญ่และผลตอบแทนจากการตรากตรําและบําเพ็ญตนมากมายรอท่านอยู่ ท่าน

จากไปอย่างสงบไปหาพระเจ้าที�ท่านรักยิ�ง... ท่านเพียงหลบัไปชั�วนิรันดร์และพกัสงบ

จากงานตน สว่นเราบตุรกําพร้าบิดารํ�าไห้อําลาท่าน ไม่มีท่านอีกตอ่ไปแล้วที�จะอยูก่บั

เรา เหลือเพียงเราเหมือนเหลา่ลกูแกะไม่มีผู้ เลี �ยง เหมือนเรือไม่มีหางเสือ เหมือนสวน

ไมม่ีคนเฝา้ดแูล เหมือนคนป่วยไมม่ีหมอรักษา... โอ้ เราช่างโชคร้ายเพียงนี � เราเหลา่ลกู

กําพร้าไมม่ีใครปลอบประโลม” 

ในความขมขื�น เหล่าศิษย์ท่านเซอร์กีมกัมาที�หลมุฝังศพท่านบ่อยๆ และสวด

ภาวนาทั �งนํ �าตาแทบพื �นที�พระธาตทุา่น สนทนากบัทา่นเหมือนทา่นยงัมีชีวติอยู ่ระบาย

ความทุกข์ใจตน... “โอ พระอาจารย์พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ รับใช้พระเจ้า และพระผู้ถกู

เลือกโดยพระเจ้า” พวกเขากล่าว “โอ พระผู้นําผู้ศกัดิ�สิทธิ� พระอธิการผู้ประเสริฐยิ�ง 

ท่านเซอร์กียิ�งใหญ่ โปรดอย่าลืมเราผู้ เป็นทาสรับใช้ที�น่าเวทนาของท่าน อย่าลืมเราผู้
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เป็นบตุรกําพร้าท่าน โปรดจดจําเราเสมอในคําภาวนาศกัดิ�สิทธิ�และน่าชื�นชมของทา่น

แด่พระเจ้า โปรดจดจําฝงูแกะที�ท่านรวบรวมขึ �นมา โปรดภาวนาเพื�อเราด้วย ท่านบิดา

ศกัดิ�สิทธิ� โปรดภาวนาเพื�อลกูๆ ท่าน เพราะท่านมีพลงัสามารถในอาณาจกัรพระเจ้า 

โปรดอย่าเงียบเฉย โปรดร้องขอต่อพระเจ้าเพื�อเรา พระกรุณาคุณพระองค์ทรงมีแด่

ท่านเพื�อให้ท่านภาวนาแก่เรา... เราไมค่ิดว่าท่านตายไป ไม่ แม้ท่านจากร่างนี �ไปจาก

เรา แตด่วงวิญญาณทา่นยงัอยูท่ี�นี� โปรดอยา่ถอยหา่งจากเรา พระเลี �ยงแกะผู้ใจดี!” 

เหลา่ลกูศิษย์ท่านรํ�าไห้ตอ่หน้าหลมุศพท่านอยา่งนั �น พวกเขาต่างเชื�อแรงกล้า

ว่าท่านผู้ เฒ่าศกัดิ�สิทธิ�สถิตอยู่กบัพวกเขาตามพระกรุณาคณุพระเจ้า ด้วยความเชื�อ

ของเหล่าลูกศิษย์นี �เอง ท่านผู้ รับใช้ไม่ได้ทอดทิ �งพวกเขาโดยปราศจากการปลอบ

ประโลม ครั �งหนึ�งพระอิกนาทีผู้ชอบธรรมเห็นด้วยตาในระหว่างทําพิธีสวดข้ามคืน ว่า

ทา่นเซอร์กีมายืนหน้าแทน่ที�นั�งพระอธิการและร้องเพลงร่วมกบัเหลา่พี�น้อง การปรากฏ

นี �เหมือนเป็นคําตอบของท่านผู้ เปี�ยมความรักยิ�งต่อเหล่าศิษย์ที�รักของท่านจากโลก

หน้า เป็นเหมือนคําตอบต่อการรํ�าไห้ภาวนาที�จริงใจของพวกเขาเหนือหลมุศพ... จน

บัดนี �ก็ยังคงได้ยินคนจํานวนมากมายที�รํ� าไห้จับใจตรงหลุมศพท่านเซอร์กีทุกครั �ง

หลงัจากร้องเพลงสวด 

เสียงรํ�าไห้แบบนี �เองที�สาธยายมากมายแก่ดวงจิตของผู้ เฝา้วิงวอนต่อพระเจ้า 

ผู้ อ่านชีวประวัตินี �ทุกคนที�ใส่ใจก็คงไม่อาจแย้งท่านเอพิฟานีผู้ ประเสริฐที�กล่าวว่า 

“โปรดสําแดงชีวประวตัิเหลา่ผู้ รับใช้พระเจ้าในอดีตกาลแก่ข้า เราจะเห็นว่าความจริง 

ท่านเซอร์กีไม่ด้อยกว่าบุรุษพระเจ้าคนไหนที�ในอดีตกาลเฉิดฉายด้วยชีวิตพวกเขา 

เพราะท่านเองเป็นนกัพรตยิ�งใหญ่ที�เดินทางสู่พระอาณาจกัรแห่งสวรรค์ ในที�กนัดาร

เปล่าเปลี�ยวนี �ท่านนําผู้คนมากมายมาเป็นนกัพรตผู้มีคณุธรรม เรายกย่องท่านไม่ใช่

เพราะทา่นเรียกร้องการยกยอ่งจากเรา ไม ่เราเพียงขอให้ทา่นวิงวอนเพื�อเรา พระผู้ เป็น

เหมือนพระคริสต์แท้จริงของเรา!” 

เราสรุปเรื�องราวชีวิตและวีรกรรมท่านสาธุคุณและพระผู้ รับใช้พระเจ้า บิดา

จารย์ของเรา ทา่นอาจารย์เซอร์กี ด้วยคําพดูทา่นนกับญุปลาโตนที�พดูแก่ทา่นเซอร์กีวา่ 



 วาระสดุท้ายของผู้ชอบธรรม 205 

“บุรุษศกัดิ�สิทธิ�ผู้ เป็นที�ยกย่องบูชาโดยเราจากนี �และสืบไป ท่านสิ �นใจแต่อายยุงัน้อย 

แตท่า่นมีอายขุยัแสนยาวนาน” (ปรีชาญาณแหง่โซโลมอน �:��) นี�เองกวา่ ��� ปีผา่น

ไป (ตอนนี �ก็กว่า ��� ปีแล้ว) พระศาสนจกัรก็ยงัฉลองรําลกึถึงท่านอยู่ แม้จะผ่านไป

อีก �,��� ปีข้างหน้า นามท่านก็จะยงัอยู่ไม่เสื�อมคลาย ถึงแม้ผู้คนจะเปลี�ยนไปจน

เสื�อมถอยในศีลธรรม ณ ปัจจบุนั และแม้ชื�อทา่นอาจถกูลมืเลอืนไปในหมูผู่้คนยคุนี � แต่

ในพระเจ้า ชื�อท่านยงัไม่ถกูลืม ในความเป็นนิรันดร์ประเสริฐสดุถกูจารึกในสาสน์แหง่

ชีวิต และจากตรงนั �นชื�อท่านจะไม่มีวนัลบเลือนได้เลย... แม้พลงัแห่งการปาฏิหาริย์

และงานอศัจรรย์จากตวัทา่นตามพระประสงค์พระเจ้าอาจเสื�อมสลายไป แตค่วามจริง

ของข่าวประเสริฐแห่งพระคริสต์จะยงัอยู่ต่อไปตราบชั�วนิรันดร์ และข่าวนั �นก็กลา่วว่า 

“จงอยา่ยินดีที�ดวงวิญญาณเหลา่นี �ยอมทําตามทา่น แตจ่งยินดีเถิด ที�นามทา่นจารึกไว้

ในสวรรค์ตา่งหาก” (ลกูา ��:��) 



 

บทที� ��  

ลกูศิษย์ท่านเซอร์กีในสํานกัสงฆ์บ้านเกิด  

สหายคนแรก อาร์คิมานดริทในเรือนพกั ผู้นิ�งเงียบ เคลาร์ เอคเคลซิอารค์ นกัรบ-

นกับวช ผู้ใสใ่จความเชื�อฟังพระเจ้าที�ดี ผลดีฝ่ายจิตวิญญาณของการบําเพ็ญเพยีร 

ทา่นนิคอนพระอธิการ การรุกรานของเยดิเก การเปิดพระธาตศุกัดิ�สทิธิ�ของทา่นนกับญุ

เซอร์กี วิหารแหง่พระตรีเอกภาพ ทา่นนิคอนมรณภาพ  

(1391 – 1428) 

 

จงชื�นชมยินดีเถิด ท่านผูส้อนสั�งน่าอศัจรรย์ยิ�งดว้ยภาพ

ไอคอน 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 
จงชื�นชมยินดีเถิด ผูนํ้าทางปวงชนที�ดีในทางแห่งความรอด 

อคาฟีสต์ � อิค. � 

 

 

วิวรณ์ที�พระเจ้าประทานแก่นกับุญเซอร์กีเป็นนกสวยงามหลายตวัซึ�งบินเกาะกันไป

เป็นจํานวนมากในและรอบเขตสํานกัสงฆ์ท่าน ภายใต้การดแูลของท่านเซอร์กีเกิดลกู

ศิษย์น่านบัถือจํานวนมาก หลายคนในจํานวนนั �นต่อสู้บําเพ็ญเพียรในสํานกัสงฆ์ทา่น

จนสิ �นลมหายใจ ส่วนอีกหลายท่านไม่ว่าจะด้วยพระกรุณาคุณพระเจ้าหรือด้วยการ

เชื�อฟังพระอธิการ ก็ออกไปจากสํานกัสงฆ์เพื�อก่อตั �งสํานกัสงฆ์ใหม่ในสถานที�ต่างๆ 

เราจะเลา่สั �นๆ เกี�ยวกบัคนพวกแรก 

คนพวกแรกเป็นสหายท่านเซอร์กีที�เคียงบ่าเคียงไหล่มากับท่านในสมยัที�เพิ�ง

ออกบําเพ็ญเพียรอยา่งสนัโดษในถิ�นกนัดาร ดงัที�เลา่ให้ฟังก่อนหน้านี �แล้ว ได้แก่ 
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1. ทา่นวาสลิกีนัดาร 

2. ทา่นโอนีซิม 

3. ทา่นเยลซิี บตุรทา่นโอนีซิม 

4. ท่านยาโคบซึ�งมกัเรียกว่ายาคตู หลงัจากนั �นก็มีนกับวชเข้ามาอาศยัร่มใบบญุ

ของทา่น ดงันี � 

5. ท่านอาร์คิมานดริทสโิมนซึ�งทิ �งสถานะอํานาจทางสงฆ์มาอยูใ่ต้ท่านเซอร์กี ทํา

ให้เป็นประจกัษ์พยานในวิวรณ์ทา่นนกับญุเซอร์กีเกี�ยวกบัอนาคตของศิษย์ 

6. ท่านมิเฮย์ นกับวชที�รักเอ็นดขูองท่านนกับญุเซอร์กี “ตามที�ท่านเอพิฟานีกลา่ว 

ที�คอยรดนํ �าสําหรับล้างมือให้ท่าน” ภายใต้การดูแลของท่านเซอร์กี เขาบรรลคุวาม

สมบูรณ์แบบทางจิตวิญญาณอย่างสงู เห็นชัดจากที�เขาเป็นหนึ�งในไม่กี�คนในสหาย

ทา่นที�มองเห็นพระมารดาเจ้าซึ�งเสด็จมาเยี�ยมผู้ รับใช้พระเจ้านี �ได้ นกับวชผู้ถ่อมตนผู้นี �

มรณภาพวนัที� � พฤษภาคม ���� พระธาตทุา่นบรรจไุว้ในโกฐในโบสถ์เลก็ๆ แหง่หนึ�ง 

ซึ�งสร้างขึ �นเพื�อเป็นเกียรติแก่การเสด็จมาเยือนของพระมารดาเจ้าแก่ทา่นเซอร์กี ซึ�งใน

การปรากฏที�อศัจรรย์ครั �งนั �น พระมิเฮย์รับเกียรติให้เห็นด้วย 

7. ท่านอีซาคีผู้นิ�งเงียบ ท่านเซอร์กีประสงค์จะตั �งท่านเป็นพระอธิการสํานกัสงฆ์

ใหม่ที�คีร์ฌาช แต่นักบวชผู้ ชอบความสงบเงียบร้องขอท่านผู้ เฒ่าให้พรเขาออกไป

บําเพ็ญเพียรในความเงียบสงบวาจา ตามคําเลา่ขานของผู้ เขียนชีวประวตัิ ท่านอีซาคี

โดดเด่นเรื�องการไม่เก็บความเกลียดโกรธ ถ่อมตนสํารวมตนที�ไม่ธรรมดาและการเชื�อ

ฟัง ท่านชอบอ่านพระคมัภีร์ รักษาร่างกายให้สะอาดด้วยการถือศีลอดเคร่งครัด ท่าน

จึงรับพระพรแห่งการรํ�าไห้รําพนั ท่านรับเกียรติให้เห็นทตูสวรรค์ที�มาร่วมพิธีกรรมกับ

ท่านเซอร์กี ท่านอีซาคีมรณภาพในฤดหูนาวปี ���� เป็นเวลา � ปีก่อนการมรณภาพ

ของทา่นผู้นําทางตน และฝังไว้ใกล้วิหารแหง่พระตรีเอกภาพ ทางตะวนัออก 

8. ทา่นมาคารี เป็นนกับวชที�ร่วมเห็นปรากฏการณ์อศัจรรย์ร่วมกบัทา่นอีซาคี 

9. เคลาร์ อีลียาห์ “ผู้ เฒ่าใจดีและเชื�อฟังผู้ อื�น” มรณภาพเมื�อปี ���� ในช่วง

สปัดาห์พระตรีเอกภาพเจ้า 
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10. เอคเคลซิอารค์สิโมน ซึ�งมีโอกาสเห็นดวงไฟแห่งพระกรุณาคุณที�ท่านเซอร์กี

ได้รับเพื�อการรับศีลมหาสนิท ทา่นนกับญุยกยอ่งความดีของนกับวชทา่นนี �ด้วยตวัเอง 

11. ทา่นอิกนาที ไมน่านหลงัจากทา่นเซอร์กีมรณภาพ นกับวชทา่นนี �เห็นทา่นยืนใน

วิหารบนอาสนะของพระอธิการ และขบัร้องเพลงร่วมกบัเหลา่พี�น้องในวดั 

12. และ  

13. วารโฟโลมี และนาอมุ เป็นที�เลื�องลอืเรื�องการปรากฏตวัของทา่นเซอร์กีในชว่งที�

อารามสงฆ์ชั �นสงูถกูข้าศกึปิดล้อม 

14. ทา่นอเลก็ซานเดอร์ พีรีเสวียต และ 

15. ท่านอนัเดร ออสเลียเบีย ผู้ เป็นที�กล่าวขานในพงศาวดารของสงฆ์มรณสกัขี

ศกัดิ�สทิธิ� 

16. ท่านยอห์นนาคี ท่านไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลยในชีวประวตัินี � แต่กล่าวถึงในภาพ

ไอคอนโบราณพร้อมเหลา่ลกูศิษย์คนอื�นๆ ของทา่นเซอร์กี 

17. ท่านเอพิฟานีผู้ประเสริฐ ท่านอยู่ในภาพวาดไอคอนพร้อมพระอาจารย์เซอร์กี

และลกูศิษย์คนอื�นๆ ที�วิหารพระตรีเอกภาพ ภายหลงัทา่นเอพิฟานเีป็นพระอาจารย์ใน

สาํนกัสงฆ์แหง่นี � และเขียนชีวประวตัิทา่นอาจารย์เซอร์กีไว้ให้เรา นกับวชทา่นนี �เป็นคน

มีการศึกษาดีในสมยันั �น ออกจาริกแสวงบญุในสถานที�ศกัดิ�สิทธิ�ต่างๆ มากมายและ

เขียนงานน่ายกย่องอื�นๆ อีก นอกจากชีวประวตัิแล้ว ยงัเขียนชีวประวตัิและบทนํายก

ย่องเพื�อเป็นเกียรติแด่นกับุญสเตฟานแห่งเพิร์มที�ท่านมีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกนัในสมยั

เด็กที�เมืองรัสโตฟ ในสาํนกัสงฆ์ทา่นกรีกอรีนกัเทววิทยาซึ�งเรียกวา่ ซาทวอร์ 

18. ท่านนิคอน เหมือนพระมิเฮย์ที�รับเกียรติให้อาศยัร่วมเรือนเดียวกบัท่านนกับญุ

และเป็นพระอธิการสบืทอดตําแหนง่ตอ่จากทา่นเซอร์กี ผู้ เขียนชีวประวตัิทา่นเซอร์กีใน

สมยัโบราณ เมื�อกล่าวถึงชีวิตปฏิบตัิธรรมเคร่งครัดแล้ว กล่าวว่าชื�อท่าน “เหมือนสิ�ง

ศกัดิ�สทิธิ�บางอยา่งซึ�งเปิดเผยออกมา” แม้ยามที�ทา่นยงัมีชีวิตอยูบ่นโลก ชื�อทา่นนิคอน

เกี�ยวพันกับประวัติสํานักสงฆ์ท่านเซอร์กีอย่างแน่นแฟ้นในช่วงเวลาแรกหลงัการ

มรณภาพของท่าน ซึ�งควรขยายความละเอียดมากกว่าลกูศิษย์คนอื�นๆ ในสํานกัสงฆ์
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ท่านเซอร์กี ท่านนิคอนสานต่อเจตนารมณ์ท่านเซอร์กี และดงัในชีวประวตัิเบื �องต้น 

นกับญุเซอร์กีผู้จากไปยงัไมห่ยดุดแูลศิษย์คนนี � แม้จะมรณภาพไปแล้วก็ตาม 

บ้านเกิดเมืองนอนของทา่นนิคอน (เกิดปี ����) คือเมืองยเูรียฟ โปลสกอย ซึ�ง

อยูไ่มไ่กลนกัจากสาํนกัสงฆ์ทา่นเซอร์กี ในวยัหนุม่ทา่นได้ยินได้ฟังเกี�ยวกบัชีวิตบริสทุธิ�

เหมือนทตูสวรรค์ของท่านเซอร์กี จึงอยากเห็นตวัจริงและเดินตามรอยท่าน นิคอนจึง

มาที�สํานกัสงฆ์ท่าน ขอให้ท่านรับเป็นลกูศิษย์ แต่การณ์กลบัตาลปัตร ท่านเซอร์กีไม่

ยอมรับท่านนิคอนผู้ที�ต่อไปจะเป็นพระอธิการท่านของวดันี �ให้เป็นลกูศิษย์ที�อาราม

สงฆ์ชั �นสงู “กิจการนกับญุ” ท่านนกับญุฟิลาเรียตตั �งข้อสงัเกตไว้ “ในการเล็กนั �นแสน

ยิ�งใหญ่ ในรูปแบบที�ไม่อาจเข้าใจ ซ่อนเร้นปัญญายิ�งใหญ่เอาไว้ เหมือนครั �งเอฟฟีมีผู้

ยิ�งใหญ่มาพบพระอธิการเมื�อตอนเขาเดินทางมาหาที�อารามสงฆ์ในวยัเยาว์ ท่านกลบั

สง่เขาไปอยูภ่ายใต้สํานกัสงฆ์ของทา่นเฟออกติสต์ ท่านเซอร์กีคงเห็นวา่ไมเ่หมาะที�จะ

นําเด็กหนุม่คนหนึ�งเข้ามาร่วมหมูค่ณะนกัพรตซึ�งมากประสบการณ์ เพราะบางครั �งเดก็

หนุ่มจําเป็นต้องการการประคบประหงมโดยเฉพาะ” ดงันั �นเป็นไปได้ว่าท่านเซอร์กีก็

พิจารณาเห็นดงันี �ในตวันิคอน หรือเป็นไปได้ว่าทา่นเห็นบางอยา่งในตวัท่านนิคอน จึง

ประสงค์ให้เขาผ่านการทดสอบเรื�องการเชื�อฟังอย่างไม่ทนัตั �งตวั พร้อมกนันั �นก็อยาก

ให้คนที�พระเจ้าจะทรงโปรด นั�นคือคนที�อ่อนกว่าได้เป็นผู้นําเหนือคนอาวุโสกว่าใน

อารามสงฆ์ชั �นสงูก็ตอ่เมื�ออยา่งน้อยเขาไมไ่ด้เป็นเด็กหนุม่อีกตอ่ไป แตเ่ป็นฐานะผู้ดแูล

ฝงูแกะ ไม่ว่าอยา่งไรก็ตาม พระอธิการก็สง่เด็กหนุ่มนิคอนไปหาท่านอฟานาซีลกูศิษย์

ทา่นที�สาํนกัสงฆ์วยึโซตสกีย์ ที�เมืองเซอร์ปคูอฟ 

ไมง่่ายสาํหรับเด็กหนุม่นิคอนที�จะรับการทดสอบเรื�องการเชื�อฟังตนเองนี � ความ

บริสทุธิ�และปัญญาของท่านเซอร์กีนั �นเขาทราบดี ตวัท่านเซอร์กีหมายจะหาผู้นําทาง

ชีวิตที�สมบรูณ์แบบ แต่ท่านอฟานาซี แน่นอนว่า นิคอนไม่รู้จกัด้วยซํ �าว่าเป็นใคร และ

คงเป็นไปไม่ได้ที�จะมีศรัทธาแรงกล้าอย่างที�พึงมีต่อท่านเซอร์กี ใครก็ตามที�ตกอยู่ใน

สถานการณ์แบบนี �ก็คงสงสยัไม่น้อย แต่นิคอนไม่ท้อถอย เขาตกลงใจไปอยู่ที�อื�น ห่าง

จากท่านเซอร์กีเพื�อทําตามการฝึกปรนเรื�องการเชื�อฟังต่อท่าน ตกลงยอมเป็นลกูศิษย์
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ของลกูศิษย์ เพื�อเข้าถึงการยอมถ่อมตนยิ�งใหญ่ ซึ�งในการนี �เอง ในภายหลงัไม่มีใคร

ใกล้ชิดท่านเซอร์กีมากเท่าท่านนิคอน ผู้ยอมเชื�อฟังไปอยู่ห่างไกลท่านเซอร์กีอีกแล้ว 

“นั�นเป็นชะตาของผู้ เชื�อฟังไม่ปริปากบ่น” ท่านนักบุญฟิลาเรียตแห่งมอสโคว์ตั �ง

ข้อสงัเกต 

 

พระอฟานาซีมิได้รับนิคอน

มาดแูลโดยไมท่ดสอบ ทา่น

ใช้บททดสอบยากลําบาก

มากมายของชีวิตนักบวช

ให้เขายําเกรง แต่เมื�อเห็น

ความตั �งใจจริงไม่ท้อถอย 

ในที�สดุก็รับทา่นนิคอนและ

บวชให้ นิคอนมอบกายใจ

อยูใ่ต้การดแูลของอฟานาซี

เหมือนอยู่ในการดูแลของ

ท่านเซอร์กี ไม่นานท่านก็

รับสมณศกัดิ� ทา่นอฟานาซี

รักท่านนิคอนมากเหมือน

ลูกหลาน แต่ใจนิคอนมุ่งหาการบําเพ็ญเพียรสันโดษที�สํานักสงฆ์เซอร์กี ไม่นาน

ประมาณ � ปีหลงัจากท่านนิคอนอยูท่ี�สํานกัสงฆ์ท่านอฟานาซี ท่านนิคอนก็ขอลาไป

อยู่สํานกัสงฆ์ท่านเซอร์กี ท่านอฟานาซีก็เต็มใจจะให้ไป ท่านผู้ เฒ่ายินดีรับนิคอนเข้า

มาที�สํานักสงฆ์และให้ท่านอยู่ที�นั�นตลอดไป ในตอนแรกท่านเข้ามาอยู่ในการดูแล

ของเคลาร์ แต่ตอนหลงัท่านผู้ เฒ่ารับเข้ามาอยู่ในเรือนหลงัเดียวกับท่านเอง ในเรือน

ทรุดโทรมของท่านเซอร์กี ท่านนิคอนพบโรงเรียนขั �นสงูสดุสําหรับการศกึษาหาปัญญา

ในโลกจิตวิญญาณสาํหรับตวัเองในขณะสนทนากบัทา่นเซอร์กีผู้ปราดเปรื�อง การเข้าสู่
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การบําเพ็ญเพียรใหม่ๆ  ของท่านนิคอนจากการอาศยัแบบอยา่งใกล้ชิดของทา่นผู้ เฒา่

ศกัดิ�สิทธิ�และการป้องกนัตนเองจากการทดสอบใจของกิเลสภายใต้การนําทางอย่าง

ชาญฉลาดของท่าน การเสริมกําลงัเพื�อต่อต้านความอ่อนแอในการสวดภาวนาที�

เข้มแข็งของท่าน และการปลอบประโลมจากสวรรค์ในการภาวนาสื�อสารกบัพระเจ้า 

หวัใจรักผู้อื�นของท่านเซอร์กีเป็นเหมือนประตูที�เปิดออกสําหรับท่านนิคอนที�นําแสง

สว่างแห่งพระกรุณาคุณพระเจ้าและสนัติมาสู่เขา หวัใจสตัย์ซื�อของท่านนิคอนเองก็

เป็นเหมือนประตเูปิดกว้างสําหรับท่านเซอร์กีในการเปิดรับความคิดและการเปลี�ยน

ไหวของอารมณ์ในจิตใจ เพื�อความสงสยัหรือข้อข้องใจตา่งๆ จะไม่มีวนัลดทอนความ

บริสทุธิ�ของจิตสาํนกึได้ นั�นเองที�ดวงวิญญาณทา่นเซอร์กีเหมือนมาสถิตกบัทา่นนิคอน 

ท่านเซอร์กีในช่วงบั �นปลายชีวิตก็สละภาระหน้าที�สว่นหนึ�งในการดแูลพี�น้องในวดัให้

ท่านนิคอนดูแล หลงัจากนั �น ในช่วง � เดือนก่อนมรณภาพ ท่านก็มอบหมายภารกิจ

ตา่งๆ ทั �งหมดในสาํนกัสงฆ์ให้ทา่นนิคอนเป็นผู้ดแูลอารามสงฆ์ชั �นสงูทั �งหมด 

“ใครเลา่จะเติมเต็มช่องวา่งที�ขาดหายไปในอารามสงฆ์เนื�องจากการมรณภาพ

ของทา่นเซอร์กีได้” ทา่นนกับญุฟิลาเรียตกลา่ว “อยา่งน้อยก็ไมม่ีใครที�ดีกวา่ทา่นนิคอน

ที�จะเติมเต็มความรู้สกึที�ขาดหายไปนี �ได้ นอกจากนี � ท่านนิคอนยงัตั �งกฎแก่ตวัเองด้วย

วา่ ประการแรก ทา่นจะทําทกุอยา่งที�ทา่นเซอร์กีตั �งและสั�งเสยีไว้ทกุประการด้วยความ

เรียบร้อยสมบูรณ์และด้วยความรัก อย่างที�สอง ท่านจะเป็นที�หนึ�งในพี�น้องที�ทํางาน

หนกั ท่านมกัได้รับเชิญให้ไปสอนพี�น้องที�โบสถ์ แต่ละคําของท่านนิคอนเต็มไปด้วย

ความรักของบิดาและปัญญาทางจิตวิญญาณ ความถ่อมตนในการเข้าหาผู้อื�น การ

บริหารสํานกัสงฆ์อย่างเข้าใจและให้คําแนะนําอย่างบิดาแก่ลกู ซึ�งทําให้ท่านไมเ่พียง

ได้ความรักเคารพจากพี�น้องคนอื�นในสํานักสงฆ์อย่างเดียว แต่ยังนอกจากเขตรั �ว

ออกไปอีก คนทั�วไปต่างยกยอ่งสรรเสริญท่าน แต่คํายกยอ่งสรรเสริญเหลา่นี �กลบัเป็น

บ่วงแก่ท่านทําให้ท่านหวาดกลวั ภายใต้การชี �นําของท่านเซอร์กี ท่านนิคอนเรียนรู้แต่

การเป็นผู้ตาม ทําสิ�งที�ไม่อยากทํา การเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื�น การเป็นผู้นํา แต่ในเรื�อง

จิตใจท่านเองถือสนัโดษและนิ�งเงียบ ด้วยมูลเหตุแห่งเสียงแซ่ซ้องต่างๆ แก่ตัวพระ
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อธิการท่านใหม ่ทําให้ท่านเลือกออกไปอยู่ในเรือนพกัเดี�ยว สว่นพี�น้องพากนัเป็นทกุข์

ในเรื�องที�เขาเสนอให้พี�น้องในวดัเลือกพระอธิการท่านใหม่ พี�น้องจึงเลือกท่านซาฟวา

ซึ�งเป็นบิดาทางจิตวิญญาณมาโดยตลอดให้ขึ �นเป็นพระอธิการ แต่เมื�อผ่านไป � ปี 

ท่านก็ขอลาจากตําแหน่ง และตามคํารับสั�งเจ้าชายยริู ดิมิตรีเยวิช แห่งซวีนีโกรัด ท่าน

ซาฟวาจึงลาออกไปอยู่ถิ�นใหม่ เพื�อตั �งสํานกัสงฆ์ใหม่ “ที�สโตรโรจี” เมื�อนั �นพี�น้องจึง

ต้องไปอ้อนวอนทั �งนํ �าตาเพื�อโน้มน้าวทา่นนิคอนให้กลบัมารับงานบริหารสาํนกัสงฆ์อกี

ครั �งหนึ�ง ด้วยเห็นแก่ความรักที�มีต่อพี�น้องเหล่านั �น ท่านนิคอนจึงยอมตามความ

ปรารถนา ภายใต้เงื�อนไขว่าท่านต้องมีเวลาของท่านในช่วงวันหนึ�งๆ เพื�ออุทิศ

ใคร่ครวญถึงพระเจ้าและการวิงวอนทั �งนํ �าตา 

ท่านเซอร์กีผู้ยิ�งใหญ่เลือกเดินตามทางที�โหดร้ายขดัสนก็ด้วยความประสงค์ดี

ของตน พี�น้องต้องเดินตามทางแห่งความจําเป็นและถกูบงัคบัว่าต้องขดัสน ในเดือน

พฤศจิกายนปี ���� เยดิเกผู้ โมโหโกรธาบุกประชิดเมืองมอสโคว์ ท่านนิคอนวิงวอน

พระเจ้าเพื�อขอการปกป้องคุ้มครองสํานกัสงฆ์และขอความช่วยเหลือจากผู้นําทางตน 

เพื�อการตรากตรําทํางานของท่านในสํานักสงฆ์ที�กันดารจะไม่สูญสลาย ครั �งหนึ�ง

หลงัจากท่านสวดภาวนาช่วงดึกแล้ว ท่านก็นั�งลงเพื�อพกัผ่อนและผลอยหลบัไป จู่ๆ 

ตรงหน้าท่านก็มีนักบุญเปโตรและอเล็กซีพร้อมท่านสาธุคุณเซอร์กีปรากฏตัวขึ �น 

“เป็นไปตามนํ �าพระทยัพระผู้ เป็นเจ้า” ทา่นสาธุคณุเซอร์กีกลา่ว “เพื�อให้การรุกรานจาก

ชาวป่าเถื�อนต่างแดนมาถึงสถานที�แห่งนี � แตล่กูเอ๋ย จงอย่าเป็นทกุข์ขดัเคืองเลย การ

ทดลองใจนี �จะดําเนินไปไม่นาน สํานกัสงฆ์จะไม่ร้างแต่จะขยายใหญ่กว่าเดิม” เมื�อ

ประทานสนัติแก่ท่านนิคอนแล้ว เหลา่นกับญุพร้อมท่านเซอร์กีก็หายไป ท่านนิคอนก็

พลนัรู้สกึตวั เร่งรีบไปที�ประตเูรือนพกัและพบวา่ประตนูั �นปิดอยู ่ท่านกระทุ้งประตแูละ

วิ�งออกไปข้างนอก พบว่านกับุญที�ท่านเห็นกําลงัเดินจากเรือนพกัท่านไปที�โบสถ์ ซึ�ง

เป็นสิ�งยืนยนัได้วา่นั�นไมใ่ช่เพียงความฝัน แตเ่ป็นวิวรณ์จริงแท้จากพระเจ้า 

คําพยากรณ์ที�ท่านได้ยินเป็นจริง สํานกัสงฆ์ถกูเผาทําลายมอดไหม้ ด้วยได้รับ

การแจ้งเตือนจากพระเจ้า ท่านนิคอนและพี�น้องพากันลี �ภัยชั�วคราว ขนของสําคญั
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หลายอย่างในสํานกัสงฆ์ไปด้วย รวมทั �งหนงัสือและสมบตัิในเรือนพกัท่านเซอร์กี เพื�อ

ไมใ่ห้ถกูขโมยไปจากสาํนกัสงฆ์ วนัที� �� ธนัวาคม ในวนัรําลกึถึงนกับญุเปโตร เยดิเกก็

ถอยจากเมืองมอสโคว์และหลบซ่อนในทุ่งหญ้าสเตปป์ ท่านนิคอนและพี�น้องจึง

กลบัมายงัสํานกัสงฆ์อีกครั �งซึ�งตอนนี �เป็นเถ้าถ่าน สามปีให้หลงั สํานกัสงฆ์ถูกสร้าง

บรูณะขึ �นใหมท่ั �งหมดยกเว้นตวัโบสถ์ ที�ตรงนั �น ซึ�งเป็นที�ฝังศพทา่นเซอร์กีและเป็นที�ตั �ง

วิหารแห่งพระตรีเอกภาพ ท่านนิคอนกนัเอาไว้เพื�อสร้างวิหารใหม่ในอนาคตซึ�งจะทํา

จากหิน นั�นเองที�โบสถ์ไม้สร้างขึ �นที�นั�น ซึ�งปัจจบุนัเป็นวิหารแห่งพระจิตเจ้าเสด็จลงมา 

วิหารใหม่นี �เจิมเปิดใช้เมื�อวนัที� �� กนัยายน ���� ในวนัรําลกึถึงท่านสาธุคณุเซอร์กี 

เหล่าผู้ควรค่าก็เห็นว่านกับุญอเล็กซีและท่านเซอร์กีมาเสกเจิมอาคารใหมข่องสํานกั

สงฆ์นี �ด้วยกนั 

ท่านนิคอนได้ความรักเคารพจากเหลา่เจ้าชายเมืองต่างๆ ในปี ���� ท่านรับ

เชิญให้ทําพิธีล้างบาปแก่เจ้าชายน้อยดิมิตรี โอรสเจ้าชายวาสลิ ีมิไฮโลวิชแหง่คาชินสก์ 

ใน ค.ศ. ���� ตามคําร้องขอของเจ้าชายวลาดีมีร์ อนัเดรเยวิชแห่งเซอร์ปคูอฟ ทา่นก็

เป็นพยานด้านจิตวิญญาณแก่เจ้าชาย เจ้าชายวาสลิ ีดิมิตรีเยวิชผู้ยิ�งใหญ่ทรงประทาน

ตราเชิดชเูกียรติแก่สาํนกัสงฆ์ในนามทา่นนิคอน ซึ�งในสมยัที�ทา่นนิคอนยงัมีชีวิตอยูท่ํา

ให้สํานกัสงฆ์รับที�ดินพระราชทานบางสว่น และบางสว่นก็ซื �อเพิ�ม แต่สิ�งที�ท่านนิคอน

ให้ความสาํคญัที�สดุคือการบรรลคุวามรอดของจิตใจแก่ทั �งตนเองและผู้อื�น ภายใต้การ

ชี �นําของท่านนิคอน เหล่าพี�น้องตั �งใจฝึกฝนธรรมและเขียนหนงัสือเกี�ยวกับพิธีกรรม

และงานเขียนเกี�ยวกบับิดา  

รางวลัยิ�งใหญ่ที�สดุของทา่นนิคอนในการตรากตรําทํางานหนกัที�สาํนกัสงฆ์ คง

ไม่พ้นการพบพระธาตุศักดิ�สิทธิ�ของท่านสาธุคุณเซอร์กีผู้ เป็นครูยิ�งใหญ่ของตน 

เหตกุารณ์นี �เกิดขึ �นระหว่างขดุร่องสําหรับสร้างโบสถ์พระตรีเอกภาพแห่งใหม่จากหิน 

ไม่นานก่อนเกิดเหตกุารณ์นี � ท่านเซอร์กีพดูในวิวรณ์ผ่านบุรุษผู้หนึ�งที�เปี�ยมศรัทธาซึ�ง

อาศยัอยู่ไม่ไกลสํานกัสงฆ์ เพื�อให้ไปบอกพระอธิการและเหลา่พี�น้องว่า “เจ้าจะทิ �งให้

เราอยูใ่นโลง มีดินกลบหน้า และมีนํ �าเบียดบงัร่างกายของเราไปนานเทา่ไรเลา่”  
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นั�นเอง ในวนัที� � กรกฎาคม ปี ���� เมื�อเจ้าชายยริู ดิมิตรีเยวิชแห่งซวินิโกรัด

ลกูทูนหวัของท่านเซอร์กีเสด็จมา ท่านนิคอนก็เชิญพระธาตทุี�ไม่เสื�อมสลายของบิดา

ทา่นออกมาจากใต้พื �นดินและวางเอาไว้ชั�วคราวที�วิหารไม้หลงัเก่าด้วยความรักบชูายิ�ง

และสวดภาวนาขะมกัเขม้น โบสถ์หลงัใหมท่ําจากหินก็ก่อร่างขึ �นเป็นสถานที�พํานกัแก่

พระธาตุท่านเซอร์กีผู้ยิ�งใหญ่ ซึ�งหลงัการเสกเจิมแล้วก็นํามาประดิษฐานไว้ในโบสถ์

หลงัใหม่นี � ในการตกแต่งอาคารมีท่านดานิอิลและอันเดร รูโบลยฟ นักเขียนภาพ

ไอคอนซึ�งถูกเรียกตัวมาเพื�อการนี �โดยเฉพาะจากสํานักสงฆ์ท่านอันโดรนิกมาช่วย

ตกแต่งอย่างสวยงาม จนปัจจุบนั โบสถ์ที�ทําจากหินหลงันี �ซึ�งสร้างโดยท่านนิคอนก็ยงั

ตั �งตระหง่านอยู่เช่นเดิม ไม่ได้เสื�อมสลายไปด้วยกาลเวลาและยงัเป็นที�ศกัดิ�สิทธิ�แก่ผู้

มาสวดภาวนาที�นี� ที�สําคญั จนปัจจุบนัก็ยงัเห็นภาพพระตรีเอกภาพผู้ทรงกระทําการ

อศัจรรย์ซึ�งเขียนโดยทา่นสาธุคณุอนัเดรอยูท่ี�นั�น 

ท่านนิคอนมรณภาพในวยั �� ปี เมื�อตอนที�ท่านรู้สึกถึงเวลาที�ใกล้เข้ามานั �น 

ท่านเรียกพี�น้องมาสั�งคําชี �แนะครั �งสดุท้าย ซึ�งเป็นเหมือนคําที�ท่านเซอร์กีเคยสั�งเสยีไว้ 

ท่านนิคอนสั�งพี�น้องให้รักษาพิธีสวดทั �งกลางวนักลางคืนเคร่งครัด ไม่ออกจากสํานกั

สงฆ์บ่อย ให้กล้าหาญเข้มแข็งในการเจอการทดสอบใจ ให้เชื�อฟังผู้นํา รักการทํางาน

หนกั การไมพ่รํ�าบน่ และจงอยา่ปลอ่ยผู้ยากไร้ที�มาขอพึ�งพิงออกไปมือเปลา่  

ในที�สดุเมื�อท่านรับศีลมหาสนิทพระคริสต์ แม้ขยบัตวัแทบไม่ได้ ท่านนิคอนผู้

กําลงัจากไปก็กลา่วอํานวยพรพี�น้องและกลา่วว่า “โปรดสง่เราไปยงัโบสถ์ที�สว่างไสว

นั �น ที�เตรียมไว้ให้เราแล้วด้วยการสวดภาวนาของบิดาเรา เราไม่อยากอยู่ที�นี�อีกตอ่ไป

แล้ว” เห็นชัดว่าในวิวรณ์ที�ท่านได้รับ ท่านเห็นการพักผ่อนสงบอนัแสนประเสริฐซึ�ง

เตรียมไว้ให้ท่าน แม้ว่าท่านผู้ ถ่อมตนยิ�งนี �จะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายแก่ใคร “จง

ออกไปเถิด ดวงวิญญาณเรา” ท่านพดูแผ่วเบาในตอนสดุท้าย “จงไป ณ ที�ที�ถกูเตรียม

ไว้ให้เจ้าแล้ว จงไปอย่างยินดี พระคริสต์เรียกหาเจ้าแล้ว” เมื�อท่านทําเครื�องหมาย

กางเขนที�หน้าอก ทา่นก็สิ �นใจอยา่งสงบในพระองค์เมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน ���� 
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ปัจจุบนัร่างศกัดิ�สิทธิ�ของทา่นวางไว้ใกล้พระธาตขุองท่านเซอร์กี และเป็นที�พอ

พระทยัพระเจ้าที�จะให้สิ�งนี �ไมเ่พียงเป็นอนสุรณ์แก่ความใกล้ชิดในชีวิตชั�วคราวบนโลก

นี �เทา่นั �น แตย่งัเป็นหมายสาํคญัของสายสมัพนัธ์ร่วมกนัในชีวิตนิรันดร์ เพราะความรัก

ของเหลา่นกับญุเหมือนความรักพระเจ้าคือไม่ได้อยู่ในกรอบเวลา หลายต่อหลายครั �ง

ทา่นเซอร์กีและทา่นนิคอนปรากฏตวัและสร้างการอศัจรรย์ด้วยกนัตราบจนทกุวนันี �... 



 

บทที� ��  

ลกูศิษย์และคู่สนทนาของท่านเซอร์กีในสํานกัสงฆ์ท่าน 

ในเขตคสัโตรมา ที�อบัโนราและนรูมา ที�มอสโคว์และปิชโณช ที�ทะเลสาบขาว 

ที�เซอร์ปคูอฟ ที�ดบุนา ในเขตโวลกัดาและทเวียร์ ในเขตคาลชุสก์และซวินิโกรัด 

อีกครั �งที�คสัโตรมา คูส่นทนาที�โวลกัดา ที�มาเฮรีย ในเขตเมืองรัสโตฟ ซุสดาล และเพิร์ม 

ตํานานอนัก้องไกลและร่องรอยที�ไมช่ดัเจน ดวงดาวของดินแดนแหง่ราตรี 

(1345 – ศตวรรษที� ��) 

 
จงชื�นชมยินดีเถิด ตะเกียงแห่งแสงมหาศาล ผูนํ้าเหล่า

นกับวชมากมายไปสู่พระคริสต์ 

อิค. มิเนอี 

 

จงชื�นชมยินดีเถิด ผูที้�สร้างสํานกัสงฆ์มากมายในถิ�นกนัดาร

ดว้ยการเดินทางข้ามของตนเอง 

อคาฟีสต์ � อิค. �� 

 
 

ลกูศิษย์และมิตรทางจิตวิญญาณของท่านเซอร์กีก่อตั �งสํานกัสงฆ์ใหม่ๆ ถึง �� แห่ง 

จากจํานวนดงักล่าวมีผู้ก่อตั �งสํานกัสงฆ์ใหม่ของตนถึง �� แห่ง ด้วยเหตนุี � ลกูหลาน

ทางจิตวิญญาณของท่านเซอร์กีแห่งราโดเนชจึงแพร่หลายไปทั�วตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของรัสเซีย ทกุที�จุดไฟพระกรุณาคณุในชีวิตทางจิตวิญญาณพระเจ้าและหลั�งแสงแหง่

ปัญญาการรู้แจ้งในพระคริสต์ หากนบัดใูนปัจจุบนัแล้ว เราไมอ่าจมองออกเลยวา่การ

แผ่ขยายของชีวิตนกับวชอย่างท่านเซอร์กีขจรขจายไปมากเพียงใดจากเพียงที�อาราม

สงฆ์ชั �นสงู เราจํากดัตรงนี �ด้วยข้อมลูคร่าวๆ เกี�ยวกบัลกูศิษย์และคูส่นทนาท่านเซอร์กี 

ซึ�งก่อตั �งอารามตนและใกล้ชิดสว่นตวักบัทา่นนกับญุ 
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1. หนึ�งในลกูศิษย์ผู้ รับการปลงผมบวชจากท่านเซอร์กีคือท่านอฟัวรามีแหง่กาลชิ 

ซึ�งเรียกขานกันว่าการาเดียตสกีและชูโอลมสกี จากคําพยานในชีวประวัติว่าท่าน

มรณภาพวนัที� �� กรกฎาคม ���� ในวยัชรา ก็เดาว่าท่านแก่กวา่ท่านเซอร์กีหลายปี 

ซึ�งขณะนั �นอายเุพียง �� ปีเท่านั �น ท่านอฟัวรามีทํางานที�วดัราโดเนชแผนกอบขนมปัง

และครัว ท่านแบกฟืนและนํ �าสําหรับพี�น้อง หลังจากนั �นก็รับสมณศักดิ� ท่านหวัง

บําเพ็ญเพียรให้สงูขึ �นจึงลาท่านเซอร์กีไปดินแดนป่าเถื�อนในตอนนั �นคือแคว้นกาลิช ที�

นั�นเองบนภเูขาแห่งหนึ�งใกล้ทะเลสาบกาลิเซีย ท่านแกะสลกัภาพไอคอนอศัจรรย์เป็น

รูปพระมารดาพระเจ้า “ผู้ทรงมีพระทยัออ่นโยน” สร้างวดัน้อยและเรือนพกังที�นั�น เมื�อ

สถานที�ใหมข่องทา่นลว่งรู้ถึงเจ้าชายดิมิตรี ฟิโอดอร์โรวิชแหง่กาลเิซีย ทา่นอฟัวรามีจึง

นําของศักดิ�สิทธิ�ที�แกะด้วยฝีมือตนมาที�กาลิชตามรับสั�งเจ้าชาย ซึ�งท่านเสด็จทาง

ทะเลสาบในเรือชาวประมงธรรมดา ตามตํานานที�ชาวบ้านเล่ามากล่าวว่าตรงที�ที�

ลอ่งเรือนั �นยงัเห็นธารนํ �าซึ�งตา่งจากสายนํ �าอื�น จึงเรียกตรงนั �นวา่รอยนํ �าอฟัวรามี เกิด

เหตุปาฏิหาริย์มากมายที�กาลิชจากภาพไอคอนที�ท่านแกะสลกั เจ้าชายจึงให้เงินทนุ

ท่านเพื�อสร้างวดัตรงที�เกิดปาฏิหาริย์บ่อยๆ สร้างสํานกัสงฆ์เพื�อถวายเกียรติแก่พระ

มารดาเจ้าเสด็จขึ �นสวรรค์ สว่นทา่นอฟัวรามก็ีถกูโน้มน้าวให้เป็นพระอธิการที�นั�น ทา่น

ทํางานหนักมากเพื�อเปลี�ยนคนชนป่าเถื�อนแห่งชูดสกีให้หันมาเชื�อพระคริสต์ พระ

มารดาเจ้าช่วยเหลอืทา่นชดัเจนด้วยการสร้างปาฏิหาริย์มากมายจากภาพไอคอน เมื�อ

วดัมีคนมาพํานกัจํานวนมาก ทา่นสาธุคณุก็ออกไปที�แหง่ใหมไ่กลจากวดัเดิมประมาณ 

�� เวียร์สตา ลูกศิษย์ตามไปเจอท่าน และก่อตั �งวัดใหม่ที�นี�นามว่าสํานักสงฆ์แห่ง

รัดประคดพระมารดาเจ้า (ปัจจุบนัคือตําบลโอเซียร์กี) หลงัจากนั �นท่านอฟัวรามีก็ไป

แม่นํ �าวีกา ตั �งสํานกัสงฆ์ใหมอ่ีกแหง่ที�นั�นในนามวิหารแห่งพระมารดาเจ้า หลงัจากนั �น

ทา่นก็จากไปอีก ในระยะทางกวา่ �� เวียร์สตาจากสาํนกัสงฆ์ใหมท่ี�ริมแมน่ํ �าวีกา ทา่น

ตั �งสาํนกัสงฆ์ใหมแ่หง่ที�สี�เพื�อเป็นเกียรติแดค่วามคุ้มครองของพระมารดาผู้ทรงบริสทุธิ�

ยิ�ง ซึ�งที�นี�เองท่านมรณภาพกลบัไปหาพระเจ้า นั�นเองคือที�มาที�เทียนสว่างแห่งความ

ถ่อมตนย้ายจากที�หนึ�งไปอีกที�หนึ�ง และทกุที�ก็จดุประกายไฟแหง่ชีวิตฝ่ายวิญญาณ 
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2. ท่านปาเวล อบัโนรสกี หรือโคเมลสกี เป็นชาวมอสโคว์โดยกําเนิด ปลงผมที�

สํานกัสงฆ์แห่งหนึ�งแถบลุม่นํ �าโวลกา เป็นลกูศิษย์คนแรกๆ ของท่านเซอร์กี รับใช้ทา่น

นกับญุที�สาํนกัสงฆ์ในการอบขนมปังและครัวเช่นเดียวกบัทา่นอฟัวราม ีและรับใช้ทา่น

เซอร์กีที�เรือนเช่นกนั ทา่นทํางานที�นั�นหลายปี ภายหลงัขออนญุาตนกับญุเพื�อแสวงหา

การสนัโดษคนเดียวในป่าชายเขต หลงัจากใช้ชีวิตที�นั�น �� ปี เมื�อพี�น้องเริ�มมาเยี�ยม 

จึงขออนญุาตทา่นเซอร์กีอีกครั �งเพื�อปลกีวิเวกในที�กนัดารหา่งไกลกวา่เดิม ทา่นนกับญุ

ให้กางเขนทองแดงเป็นที�ระลึกแก่ศิษย์ผู้จริงจังในการบําเพ็ญเพียร และรักษาศีลนิ�ง

เงียบไมพ่ดูจา ทา่นปาเวลเดินทางไปทั�วดินแดนหา่งไกล มาหยดุพกัที�ป่าโคเมลสก์ตรง

ริมแม่นํ �าเกรียซาวิตซา ท่านเลือกโพรงไม้ของต้นไม้ใหญ่อายุมากต้นหนึ�งใช้เป็นที�

พํานกัแทนเรือนพกั ท่านบําเพ็ญเพียรโดยไมพ่บหน้าผู้ ใดเลยเป็นเวลาสามปี หลงัจาก

นั �นก็เดินทางไปแมน่ํ �านรูมา ที�นั�นเองตั �งเรือนใหญ่กวา่เดิมทําจากตอไม้ที�โคน่แล้ว ครั �ง

หนึ�งทา่นเซอร์กีแหง่นรูมาซึ�งเป็นศิษย์ทา่นเซอร์กีแหง่ราโดเนชเช่นกนัมาหาทา่น พบวา่

มีนกมาทํารังใกล้ตวัทา่นปาเวล บางตวัเกาะศีรษะทา่น บ้างก็เกาะไหล ่ท่านให้อาหาร

มนัด้วยมือ ตรงนั �นมีหมียืนอยู่กําลงัรอรับอาหารจากท่าน สนุขัจิ �งจอกและกระตา่ยวิ�ง

ไลร่ายล้อมท่านรออาหารเช่นกนั... นั�นแหละ ชีวิตบรุุษคนแรกที�ไม่รู้จกัความบาป มีผู้

รักความเงียบเริ�มมาขออาศยักบัทา่น ตอนแรกทา่นไมย่ินยอม แตภ่ายหลงัเมื�อระลกึถงึ

คําแนะนําของทา่นเซอร์กีแหง่ราโดเนช ทา่นจึงไปขอพระพรจากทา่นมิโตรโปลตินัโฟธีย์

เพื�อก่อสร้างสํานักสงฆ์ในรูปแบบการใช้ชีวิตร่วมกันนามว่าสํานักสงฆ์แห่งพระตรี

เอกภาพผู้ทรงบนัดาลชีวิต ด้วยความถ่อมใจเป็นที�สดุท่านไม่รับสมณศกัดิ�ใดๆ ครั �น

เมื�ออาย ุ��� ปี ขณะนอนรอการสิ �นอายขุยัอย่างสงบบนเตียง วนัที� � มกราคม ค.ศ. 

���� ท่านเลา่ให้พี�น้องฟังถึงการเผาทําลายเมืองคสัโตรมาในวนันั �นโดยตาตาร์ และ

วนัที� �� มกราคม ท่านก็จากไปหาพระเจ้าในสวรรค์ ปัจจุบนัสํานกัสงฆ์ท่านยงัเก็บ

รักษากางเขนซึ�งได้รับจากทา่นนกับญุเซอร์กีเป็นที�ระลกึ 

3. ในระยะทาง � เวียร์สตาจากที�พํานกัห่างไกลของท่านปาเวล มีสหายอีกทา่นที�

ร่วมบําเพ็ญเพียรและเป็นบิดาทางจิตวิญญาณของท่านปาเวลด้วย นั�นคือท่านเซอร์กี
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แห่งนูรมา ท่านเป็นชาวกรีกโดยกําเนิด มาที�สํานกัสงฆ์แห่งราโดเนชโดยเดินทางมา

จากภเูขาอาโฟน อาศยัอยู่ภายใต้การชี �แนะของท่านนกับญุเซอร์กีเป็นเวลานาน ตาม

การยินยอมของท่านนกับญุเซอร์กี ท่านเซอร์กีชาวกรีกท่านนี �จึงก่อตั �งสํานกัสงฆ์ที�ริม

แม่นํ �านูรมาชื�อสํานักสงฆ์แห่งพระคริสต์ทรงจําแลงพระกาย ท่านเซอร์กีและท่าน

ปาเวลมกัไปมาหาสูก่นั โดยทา่นปาเวลด้วยการเคารพให้เกียรติยิ�งมกัไปสง่ทา่นเซอร์กี

เป็นระยะทาง � ใน � จากระยะทางระหวา่งสํานกัสงฆ์ของท่านทั �งสอง ที�ตรงนั �นที�มกั

เป็นที�จากลาระหว่างสหายผู้ศกัดิ�สิทธิ�ทั �งสอง มีการสร้างวดัน้อยรําลกึขึ �น ท่านเซอร์กี

แหง่นรูมามรณภาพวนัที� � ตลุาคม ���� 

4. ในระยะทาง �� เวียร์สตาจากสํานกัสงฆ์ท่านปาเวล เป็นสํานกัสงฆ์แห่งการ

กลบัคืนพระชนมชีพพระคริสต์ ซึ�งก่อตั �งขึ �นก่อนสาํนกัสงฆ์ทา่นปาเวล ด้วยศิษย์เซอร์กี

อีกท่านคือท่านซิลเวสเตอร์แห่งอบัโนรา ท่านบําเพ็ญเพียรอยู่นานที�ริมฝั�งนํ �าอบัโนรา

ในป่าดิบนี � จนมีชาวบ้านหลงทางคนหนึ�งมาเจอพระผู้ รับใช้พระเจ้าคนนี �ที�นี� หลงัจาก

นั �น ในที�เปลี�ยวที�ท่านฝึกตนก็เริ�มมีผู้ ร่วมบําเพ็ญเพียรมาตั �งรกรากด้วยและเกิดเป็น

สํานกัสงฆ์ขึ �นมา ท่านอคัรสงัฆราชอเล็กซีอวยพรให้สร้างโบสถ์ในนามโบสถ์แห่งการ

กลบัคืนพระชนมชีพพระคริสต์ ทา่นซิลเวสเตอร์มกัเดินทางคนเดยีวในที�เปลี�ยวหา่งไกล

ผู้คนในป่าดิบ ซึ�งปัจจุบนัเรียกกนัว่า “ป่าต้องห้าม” จากที�นั�นท่านมกัออกมาสนทนา

กบัผู้มาเยี�ยมตรงจดุที�ปัจจบุนัเป็นวดัน้อย ทา่นมรณภาพวนัที� �� เมษายน ปี ���� 

5. และ 

6. ท่านอันโดรนิกและท่านซาฟวา ท่านอันโดรนิก “ผู้ เงียบเชียบถ่อมตนและ

สาํรวมนกั” ตามคํากลา่วของผู้ เขียนจดหมายเหต ุเกิดที�เขตเมืองราโดเนชเช่นเดียวกบั

ทา่นเซอร์กีผู้ เป็นอาจารย์ ทา่นเซอร์กีรักลกูศิษย์คนนี �มากในความดีงามและการเชื�อฟัง

โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และมกัสวดภาวนาเพื�อลกูศิษย์คนนี �บ่อยๆ ให้พระองค์ทรงปกปัก

รักษาจิตใจบริสทุธิ�จากการล่อลวงของมารร้าย และช่วยเขาบรรลกุารแสวงหาธรรม

ของตน ท่านอันโดรนิกประสงค์นานแล้วจะก่อตั �งสํานักสงฆ์ที�ใช้ชีวิตแบบแบ่งปัน

ร่วมกนัเป็นของตวัเอง และไม่ได้ปิดบงัความตั �งใจนี �จากท่านเซอร์กี เราเห็นก่อนหน้านี �
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วา่ความประสงค์ที�ประเสริฐแบบนี �เกิดขึ �นได้อยา่งไร เมื�อทา่นนกับญุอเลก็ซีขอตวัศิษย์

คนนี �เพื�อเป็นพระอธิการสํานักสงฆ์สร้างใหม่ในนามสํานักสงฆ์แห่งพระผู้ประทาน

ความรอดผู้ทรงเปี�ยมเมตตา สถานที�นั �นไม่ไกลนกัจากเครมลิน ประมาณ � เวียร์สตา

บนริมแม่นํ �าเยาซา ท่านเซอร์กีมาเสกเจิมสํานกัสงฆ์แห่งนี �เอง ใน ค.ศ. ���� สํานกั

สงฆ์ก็แล้วเสร็จ ทา่นเซอร์กีมาหาลกูศิษย์ที�รักหลายครั �ง หนนุใจลกูศิษย์ในการบําเพ็ญ

เพียรที�นี�ในการสนทนาของทั �งสองท่าน ครั �งหนึ�งท่านนกัพรตผู้ยิ�งใหญ่แวะมาที�นี�เพื�อ

คารวะพระฉายาพระผู้ประทานความรอด (ซึ�งเคลื�อนย้ายมาโดยท่านสงัฆราชอเล็กซี

จากคอนสแตนติโนเปิล) ก่อนจะออกเดินทางไกลไปเมืองโนฟโกรัดทางตอนใต้ (ค.ศ. 

����) ทา่นสนทนากบัทา่นอนัโดรนิกเป็นเวลานาน ในตอนหลงัสร้างวดัน้อยขึ �นตรงที�ที�

ทั �งสองท่านแยกจากกนัซึ�งหนัไปทางเมืองวลาดีมีร์ ภายใต้การดแูลของท่านอนัโดรนิก

มีนักบวชร่วมอุดมการณ์และสืบทอดตําแหน่งพระอธิการคือท่านซาฟวา รวมทั �ง

นกัเขียนภาพไอคอนมีชื�อที�สดุของรัสเซีย อนัเดร รูโบลยฟ และดานิอิล ซึ�งทั �งสองร่วม

วาดภาพตรงประตทูางเข้าวหิารแหง่การแจ้งขา่วประเสริฐ โบสถ์ตา่งๆ ในเมืองวลาดมีร์ี

และอารามสงฆ์ชั �นสงูของท่านเซอร์กี จนถึงปัจจุบนัตรงด้านขวามือของประตกูษัตริย์

ในวิหารแห่งพระตรีเอกภาพก็ยงัมีภาพไอคอนกระทําอศัจรรย์ของพระตรีเอกภาพอยู่ 

ซึ�งเขียนโดยทา่นอนัเดร รูโบลยฟ 

7. ในเวลาเดียวกันกับการก่อตั �งสํานกัสงฆ์ของท่านอนัโดรนิก (ปี ����) ก็เกิด

สํานกัสงฆ์ที�ปิชโณช ก่อตั �งโดยท่านเมโฟดีผู้ รักถิ�นกนัดาร ในวยัหนุ่มท่านมาหาท่าน

เซอร์กีและอาศยัภายใต้กํากบัของท่านหลายปี ภายหลงัด้วยความเห็นชอบของท่าน

นกับญุ ทา่นเมโฟดีก็ออกบําเพ็ญเพียรในป่าสนลกึหลงัแมน่ํ �ายาโฮรมาและเนินเขาที�ไม่

ใหญ่นกัท่ามกลางบ่อโคลน ท่านก่อตั �งเรือนที�นั�น เมื�อพี�น้องมาตั �งถิ�นฐานใกล้ที�พํานกั

ทา่น ทา่นเซอร์กีซึ�งเดินทางมาเยี�ยมก็แนะนําให้ทา่นสร้างสาํนกัสงฆ์ขึ �นบนริมฝั�งแม่นํ �า

อีกฝั�งหนึ�ง ซึ�งแห้งกวา่ฝั�งบอ่โคลนนี � และอํานวยพรแก่สถานที�ใหม ่ซึ�งจนถึงปัจจบุนัวดั

ก็ยงัตั �งอยู่ที�นั�น ท่านเมโฟดีทํางานหนกัก่อสร้างด้วยตนเอง แบกซุงหนกัเดินเท้าข้าม
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แม่นํ �า ด้วยเหตุนี �สํานักสงฆ์จึงได้ฉายาว่า “ปิชโณช”22 ส่วนแม่นํ �านั �นก็เลยเรียกกัน

วา่ปิชโณชเช่นกนั บางครั �งทา่นมกัออกไปไกลกวา่ � เวียร์สตาจากวดัเพื�อฝึกการถือศลี

นิ�งเงียบไมพ่ดูไมจ่า บ่อยครั �งท่านเซอร์กีมาหาท่านเพื�อสนทนาด้วย ด้วยเหตนุี �สถานที�

ตรงนี �จึงเรียกกันว่าบีเซียดา23 ซึ�งตอนนี �เป็นวดัน้อยตั �งอยู่ ท่านเมโฟดีคือ “คู่สนทนา

และผู้ ร่วมถือศีล” ของท่านเซอร์กี ท่านมรณภาพให้หลงัท่านเซอร์กีไป � เดือน ในวนัที� 

�� มิถุนายน ���� จนถึงปัจจุบนัสํานกัสงฆ์ท่านยงัเก็บจอกไวน์ทําจากไม้ ซึ�งท่าน

เมโฟดีใช้ประกอบพิธีกรรมเสมอ และกลอ่งไม้พร้อมพระธาตทุา่นเซอร์กีแหง่ราโดเนช 

8. ท่านฟิโดอร์ หรือชื�อทางโลกคือยอห์น เป็นหลานท่านเซอร์กีซึ�งปลงผมบวช

ตั �งแตห่นุม่โดยทา่นเซอร์กี เป็นศิษย์ผู้ เป็นที�รักใคร่เอาใจใสท่ี�สดุคนหนึ�งของทา่นเซอร์กี 

เมื�อรับสมณศกัดิ�ก็ประสงค์จะก่อตั �งสํานกัสงฆ์ที�ใช้ชีวิตแบบแบ่งปันร่วมกนัเป็นของ

ตวัเอง และเปิดใจเรื�องนี �แก่คณุอาผู้ เป็นอาจารย์ ท่านเซอร์กีกลา่วอวยพร แม้แต่มาดู

สถานที�ที�ท่านฟิโอดอร์เลือกไว้บนที�สูงริมฝั�งแม่นํ �ามอสโคว์เพื�อสร้างสํานักสงฆ์ใน

อนาคต เหตกุารณ์นี �เกิดขึ �นประมาณปี ���� ชื�อเสยีงชีวิตนกับวชของทา่นฟิโอดอร์ทํา

ให้เกิดพี�น้องเพิ�มขึ �นมากมาย เจ้าชายยิ�งใหญ่ทรงเลือกท่านฟิโอดอร์เป็นพระผู้ ฟัง

สารภาพบาปและสง่ทา่นไปทําภารกิจพระศาสนจกัร ไปหาพาทริอาร์คแหง่คริสตศาสน

จกัรสากล มิโตรโปลตินัอเลก็ซีเอ็นดทูา่นฟิโอดอร์เหมือนบิดากบับตุร สว่นทา่นคีเปรียน

ก็เขียนจดหมายมาหาท่านพร้อมกบัท่านเซอร์กี ตําแหน่งใหญ่โตที�ท่านรับมอบหมาย

ทําให้อาอย่างท่านเซอร์กีกงัวล “คอยดูแลเรื�องเกียรติและความรุ่งเรือง” ท่านจึงสวด

ภาวนา “ให้เขาสาํเร็จลลุว่งโดยไมม่ีข้อขดัขวาง” ทา่นเซอร์กีนบัสาํนกัสงฆ์ซโีมนอฟของ

พระฟิโอดอร์เป็นเหมือนสํานักสงฆ์พี�น้องกัน เมื�อใดก็ตามที�จําเป็นหรือมีเหตุต้อง

เดินทางมามอสโคว์ ทา่นเซอร์กีจะตรงมาที�วดัซีโมนอฟ ซึ�งสร้างเรือนพกัเฉพาะให้ท่าน 

                                                 
22

 ปิชโณช คําแรกแปลว่าด้วยการเดิน คําหลังแปลว่านํ �าหนัก, ภาระ รวมแล้วคํานี �

หมายถึงสิ�งที�แบกเดินไป 
23

 บีเซียดา แปลวา่การสนทนา 
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ด้วยรักสงบถ่อมตวัถ่อมใจและรักการทํางาน ท่านฟิโอดอร์ที�วดัซีโมนอฟร่วมทํางาน

พร้อมเหลา่พี�น้องในวดัพรวนดินรดนํ �าในแปลงด้วยมือทา่นเอง ปลกูต้นไม้ ขดุหลมุทํา

บ่อ และทางเดินนํ �า ปัจจุบนัก็ยงัเห็นผลการทํางานหนกัที�ท่านเคยทําไว้ที�นี� นั�นคือไม่

ไกลจากสาํนกัสงฆ์นกั บนพื �นที�ราบสงูดินทรายมีบ่อนํ �าขนาดใหญ่ (เส้นรอบวงถึง ��� 

ซาฌิน24) และลกึ (เส้นผา่นศนูย์กลางถึง � อาร์ชิน25) ซึ�งขอบบอ่ยกร่องและปลกูริมบ่อ

ด้วยต้นเบิร์ช ตามตํานานเล่าขานมาว่า บ่อนี �ขุดขึ �นด้วยมือเหล่านกัพรตรุ่นแรกๆ ที�

สํานกัสงฆ์ซีโมนอฟ ในการทํางานหนกัครั �งนั �นท่านเซอร์กีก็ร่วมลงมือลงแรงด้วย ด้วย

เหตุนี �จึงเรียกบ่อนํ �านี �ว่าบ่อ “ท่านเซอร์กี” เหล่าคนเฒ่าคนแก่ที�อาศยัในมอสโคว์มา

นานเลา่วา่คนป่วยจํานวนมากไมว่่าในฤดไูหนก็ตาม ต่างพากนัมาว่ายนํ �าในบอ่นี �ด้วย

ความเชื�อและภาวนาแน่วแน่วา่จะหายจากโรค และรับผลหายดีจริงๆ ตั �งแต่อดีตกาล

มาในวนัครึ�งทางของเทศกาลสมโภชพระจิตเจ้า จะมีการแห่รอบบ่อนํ �าเพื�อทําการเสก 

ภายหลงัท่านฟิโอดอร์เป็นพระอคัรสงัฆราชแห่งเมืองรัสโตฟ แม้ท่านจะดแูลบริหารที�

นั�นไม่นาน ก็ทิ �งอนสุรณ์แห่งวีรกรรมท่านด้วยการตั �งอารามหญิงชื�ออารามพระมารดา

พระเจ้าประสตูิ ทา่นมรณภาพวนัที� �� พฤศจิกายน ���� 

9. และ  

10. วดัซีโมนอฟของท่านฟิโอดอร์กําเนิดนกัพรตสองท่าน คือคีริลล์และเฟราปอนต์

แห่งเบโลเซียรสก์ ซึ�งทั �งสองนําคําสั�งสอนของพระอาจารย์เซอร์กีมาใช้เป็นประโยชน์ 

ท่านแรกถูกพามาหาท่านเซอร์กีที�สํานักสงฆ์โดยสหายท่านเซอร์กีคือท่านสเตฟาน 

มาฮรีชสกี เมื�อท่านมาที�วดัซีโมนอฟ ก็เจอคีริลล์เป็นคนแรกที�โรงทําขนมปัง ท่านพระ

อาจารย์ผู้มีญาณหยั�งรู้อนาคตก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ �นในอนาคตกบัคีริลล์ผู้นี � ด้วยความ

รักเอ็นดยูิ�งก็สนทนากบัพระคีริลล์เรื�องความรอดของวิญญาณ หลงัจากท่านฟิโอดอร์

มรณภาพ ท่านคีริลล์เป็นพระอธิการสํานักสงฆ์ซีโมนอฟอยู่ชั�วระยะเวลาหนึ�ง แต่

                                                 
24

 � ซาฌินเท่ากบั �.��� เมตร 
25

 � อาร์ชินเท่ากบั ��.�� เซนติเมตร 
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ภายหลงั ด้วยความรักปลีกวิเวกและออกบําเพ็ญเพียรเพื�อรักษาศีลเงียบ ท่านจึงเก็บ

ตวัที�เรือนพกัท่านที�ซีโมนอฟที�เก่า จากที�นั�นเอง ท่านพร้อมสหายคือท่านเฟราปอนต์ก็

ไปยงัดินแดนเบโลเซียรสก์ ท่านคีริลล์ก่อตั �งวดัแห่งการใช้ชีวิตร่วมกันที�นั�นคือสํานกั

สงฆ์แห่งพระมารดาพระเจ้าเสด็จขึ �นสวรรค์ (ปี ����) สว่นท่านเฟราปอนต์ตั �งสํานกั

สงฆ์ลกัษณะเดียวกนัชื�อสํานกัสงฆ์แหง่พระมารดาพระเจ้าประสตูิ (ปี ����) ใน ค.ศ. 

���� ท่านเฟราปอนต์ ตามพระประสงค์เจ้าชายอนัเดร ดิมิตรีเยวิช แห่งโมฌายสก์ 

ย้ายไปเมืองโมฌายสก์และที�นี�เอง ประมาณ � เวียร์สตาจากตวัเมือง ท่านตั �งสํานกั

สงฆ์ลเูฌียตสกีที�ท่านมรณภาพวนัที� �� พฤษภาคม ����  สว่นท่านคีริลล์มรณภาพ

วนัที� � กรกฎาคม ����  

11. ราวปี ���� เจ้าชายวลาดีมีร์ อนัเดรเยวิช ผู้ก่อตั �งเมืองเซอร์ปคูอฟประสงค์ตั �ง

สํานกัสงฆ์ให้เป็นโรงเรียนพระธรรมและจริยธรรมดีที�สดุ จึงเชิญท่านเซอร์กีมาเมืองนี �

และขอคําปรึกษา ท่านนกับญุอํานวยพรให้ความตั �งใจดีของเจ้าชายและไปดสูถานที�

เตรียมสร้าง สถานที�นั �นเรียกวา่ “ที�สงู” เพราะตั �งบนชายฝั�งที�ราบสงูริมแมน่ํ �านาราใกล้

แมน่ํ �าโอกาในป่าเป็นระยะ � เวียร์สตาจากตวัเมือง วนัที� � ธนัวาคม ���� ทา่นเซอร์กี

ลงหินเสาหลกัที�นี�เพื�อเป็นเกียรติแก่ “การทรงครรภ์นางอนันามารดาของพระมารดา

เจ้า” เจ้าชายทรงขอร้องท่านเซอร์กีให้ทิ �งศิษย์ที�เดินทางมากบัท่านเป็นผู้ดแูลการสร้าง

สาํนกัสงฆ์ใหมน่ี � ศิษย์ผู้นั �นคือทา่นอฟานาซีหรือชื�อทางโลกคืออนัเดร ทา่นอฟานาซีมา

หาท่านเซอร์กีตั �งแต่วยัหนุ่มถึงอารามสงฆ์ชั �นสงูกนัดารที�ราโดเนช ท่านรักเอ็นดทู่าน

มากด้วยเป็นคนเชื�อฟังไม่โต้เถียงและถ่อมตนยิ�ง ท่านนกับญุเสียดายที�จะทิ �งอฟานาซ ี

ส่วนท่านอฟานาซีเองก็ไม่อยากจากท่านนกับญุ ทว่า “นั�นเป็นพระประสงค์พระเจ้า” 

ท่านเซอร์กีกลา่ว ท่านอฟานาซีก็เชื�อฟังโดยดี โดยการช่วยเหลือของเจ้าชายนา่นบัถือ 

สํานกัสงฆ์สร้างเสร็จรวดเร็ว ท่านอฟานาซีมีลกูศิษย์ลกูหาเพิ�มขึ �นเร็ว ท่านเซอร์กีมา

เยี�ยมอฟานาซีหลายครั �งถึงเซอร์ปคูอฟ  สง่วา่ที�พระอธิการผู้สบืตําแหนง่คือทา่นนิคอน

มาเป็นศิษย์คนแรกของที�นี� ตอ่มาก็เป็นพระหวัหน้าคนแรกเช่นกนั เจ้าชายยิ�งใหญ่ทรง

สร้างโบสถ์ทําจากหินที�สาํนกัสงฆ์ ซึ�งมิโตรโปลิตนัคีเปรียนเสกเจิมเอง แต่นั �นมา ก็เกิด
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สมัพนัธภาพลกึซึ �งระหวา่งทา่นนกับญุสงัฆราชและพระอธิการ หลายครั �งทา่นคีเปรียน

เขียนจดหมายส่วนตวัในฐานะเพื�อนสนิทถึงท่านอฟานาซี ท่านพระอธิการที�ภกัดีต่อ

ท่านนกับุญอย่างจริงใจก็แบ่งปันความทกุข์ยาก และร่วมเดินทางไปกบัท่านในคราว

ลําบากถึงเคียฟและคอนสแตนติโนเปิล ปี ���� ท่านอฟานาซีซื �อเรือนตนเองในวดั

สํานักสงฆ์แห่งท่านยอห์นผู้มาล่วงหน้าที�คอนสแตนติโนเปิล และพํานักที�นั�นพร้อม

เหล่าสาวกจนมรณภาพ ท่านทํางานหนักเรื�องแปลและคัดลอกหนังสือคําสอนของ

เหลา่พระบิดาศกัดิ�สทิธิ� (ที�โดง่ดงัก็เช่นหนงัสอืประมวลกฎ “ดวงตาแหง่พระศาสนจกัร” 

ที�ท่านเขียน) ท่านสง่ภาพไอคอนมากมายกลบัมาที�สํานกัสงฆ์จากคอนสแตนติโนเปิล 

และมรณภาพที�คอนสแตนติโนเปิลในปี ���� ที�สํานกัสงฆ์ตน ผู้สืบทอดตําแหนง่ทา่น

คือศิษย์ชื�อเดียวกนั คือท่านอฟานาซีซึ�งมีชื�อเสียงในการทําอศัจรรย์มากมาย หลงัจาก

ท่านมรณภาพแล้ว ในหมู่ลกูศิษย์ท่านที�โด่งดงัได้แก่ท่านนิกิตา ในสํานกัสงฆ์ทา่นยงั

เก็บรักษาผ้าปแูทน่บชูาย้อมสสีวยงามและเสื �อคลมุที�ตกแตง่แล้วของทา่นเซอร์กี 

12. หนึ�งปีให้หลงัจากการสร้างสาํนกัสงฆ์ที�เซอร์ปคูอฟ ทา่นเซอร์กีก่อตั �งสาํนกัสงฆ์

ที�ผู้อา่นรู้จกัแล้ว นั�นคือสาํนกัสงฆ์ที�คีร์ฌาช พระอธิการทา่นแรกของที�นั�นได้แก่ลกูศิษย์

ทา่นคือทา่นโรมนั ซึ�งมรณภาพวนัที� �� กรกฎาคม ���� 

13. และ  

14. ปี ���� มีการก่อตั �งสํานักสงฆ์แห่งพระมารดาพระเจ้าเสด็จขึ �นสวรรค์ ที�

ตําบลสโตรมึนเนียริมฝั�งนํ �าดเูบียนก้า พระอธิการท่านแรกหรือผู้ก่อตั �งคือท่านลีออนธี 

ศิษย์ท่านเซอร์กี ให้หลงัไป � ปีใน ค.ศ. ���� หลงัชัยชนะมีชื�อเสียงที�ทุ่งคูลิโควา 

เจ้าชายดิมิตรี ยอห์นโนวิช ก่อตั �งสาํนกัสงฆ์แหง่พระมารดาเสด็จขึ �นสวรรค์อีกแหง่หนึ�ง

ที�ริมแม่นํ �าดเูบียนก้า ซึ�งเป็นสํานกัสงฆ์ “บนเกาะ” ที�ท่านซาฟวาศิษย์ท่านเซอร์กีเป็น

พระอธิการ ซึ�งในภาพไอคอนที�ปรากฏในโบสถ์ที�สํานกัสงฆ์ชั �นสงูแห่งพระตรีเอกภาพ 

ท่านซาฟวายืนในภาพพร้อมตาขวาปิด ท่านเซอร์กีมอบของอย่างหนึ�งเพื�อเป็นการเอา

ฤกษ์แก่วดัแห่งนี � ซึ�งตามตํานานกลา่วกนัวา่เป็นภาพไอคอนของพระมารดาเจ้า “จาก

ไซปรัส” ซึ�งยงัเป็นที�เคารพบชูาในโบสถ์ที�ตําบลสโตรมนึเนียจนถึงปัจจบุนั 
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15. ทา่นอฟานาซีนกัพรตผู้  “เรียกขานกนัวา่ ไม้เท้าเหลก็” บําเพ็ญเพียร ณ ที�นั �น ซึ�ง

ภายหลงัเป็นวดัแห่งการฟื�นคืนพระชนม์ของพระคริสต์แห่งชีรีปาเวียตส์ ปัจจุบนัเป็น

สาํนกัสงฆ์แหง่การกลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสต์ที�เมืองชีรีปาเวียตส์  

16. ทา่นเซโนโฟนต์แหง่ตตูาน ตั �งสาํนกัสงฆ์แหง่การเสด็จขึ �นสวรรค์แหง่เมืองตตูาน

ที�ริมฝั�งแม่นํ �าทมาในระยะทางประมาณ �� เวียร์สตาห่างจากเมืองทเวียร์ ซึ�งใน

ปัจจบุนัเป็นตําบลตตูาน วนัฉลองรําลกึของทา่นคือวนัที� �� มกราคม 

17. ท่านเฟราปอนต์แห่งโบโรเวียนสก์ ผู้ก่อตั �งสํานกัสงฆ์แห่งพระมารดาพระเจ้า

เสด็จขึ �นสวรรค์ที�เมืองโบโรเวียนสก์ ตั �งอยูป่ระมาณ �� เวียร์สตาจากเมืองโมซาลสก้า 

(เขตปกครองคาลชุสก์) ตํานานกล่าวว่าท่านเซอร์กีอํานวยพรให้นกับวชเฟราปอนต์

ด้วยภาพไอคอนแห่งพระมารดาพระเจ้าเสด็จขึ �นสวรรค์ ท่านเฟราปอนต์นําภาพนี �มา

ในเขตชานเมืองของเขตโบโรเวียนสก์ในปัจจุบนั ด้วยท่านเหนื�อยอ่อนมากจากการ

เดินทาง ท่านเอนกายลงใต้ร่มเงาต้นไม้ยืนต้นและวางภาพไอคอนนั �นไว้ใต้ต้นใม้ แต่

เมื�อตื�นขึ �นมา ปรากฏว่าท่านไมพ่บภาพไอคอน ท่านเดินตามหาอยู่นาน ในที�สดุก็พบ

อยู่กลางทุ่งหญ้าในป่าใต้ต้นสน การปาฏิหาริย์หายตวัของรูปไอคอนแบบนี �เกิดขึ �นซํ �า

ทั �งหมดสามครั �ง และกลับมาอยู่ที�เดิมทั �งหมดสามครั �งเช่นกัน ท่านจึงรู้ว่านั�นเป็น

เครื�องหมายบอกเหตจุากพระมารดาเจ้าผู้ทรงบริสทุธิ�ยิ�งที�ทรงต้องการเลอืกที�ตรงนี �เป็น

ที�สร้างสํานกัสงฆ์ ท่านจึงสร้างสํานกัสงฆ์ขึ �นที�นั�น ไม่นานหลงัจากนั �น เหลา่นกัพรตที�

โดดเดี�ยวก็มารวมตวักบัทา่น ก่อตั �งเป็นสาํนกัสงฆ์ขึ �นจริงจงั ปีที�ทา่นมรณภาพไมท่ราบ

แน่ชดั ภาพไอคอนศกัดิ�สิทธิ�พระมารดาพระเจ้าเสด็จขึ �นสวรรค์จนปัจจบุนัก็ยงัตั �งอยูท่ี�

โบสถ์ในเขตเมืองโบโรเวียนสก์ 

18. ท่านซาฟวาแห่งสโตโรช เมื�อท่านเซอร์กีมรณภาพและหลงัจากท่านนิคอน

ตดัสินใจออกบําเพ็ญเพียรเพื�อถือศีลเงียบ ท่านซาฟวาบริหารอารามสงฆ์ชั �นสงูท่าน

เซอร์กีเป็นเวลา � ปี อนุสรณ์การดูแลอารามสงฆ์ท่านเซอร์กีคงหนีไม่พ้นตานํ �า

ธรรมชาติที�ผดุขึ �นมาอศัจรรย์ด้วยแรงภาวนาของท่านซาฟวา จนปัจจุบนัก็ยงัเรียกกนั

วา่ตานํ �าซาฟวา (ใกล้โบสถ์การกลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสต์ที�โคคเูยฟ) ตามพระ
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ประสงค์ของเจ้าชายยริู ดิมิตรีเยวิช แห่งซวินิโกรัด ในปี ���� ท่านซาฟวาจึงตั �งสาํนกั

สงฆ์ใกล้เมืองซวินิโกรัด บนเขาสโตโรชในนามพระมารดาพระเจ้าประสูติ ที�ท่าน

มรณภาพวนัที� � ธนัวาคม ปี ���� 

19. ท่านยาโคบ ฌิเลียซนาโบรสกี หรือยาโคบแห่งกาลิช เกิดในตระกูลศกัดินา

ใหญ่สกลุอโมโซฟเมืองกาลชิ ตลอดชีวิตจนตราบสิ �นอายขุยัของทา่นเซอร์กี ทา่นอาศยั

ในสํานักสงฆ์ท่านเซอร์กี แต่ตอนหลังอาศัยในป่าลึกตรงบ่อแร่เหล็กธรรมชาติ 

ประมาณ � เวียร์สตาจากเมืองกาลิช ในปี ���� ท่านอยู่ที�มอสโคว์และพกัในสํานกั

สงฆ์แห่งผู้มาลว่งหน้าพระคริสต์ใกล้เมืองโบโร เวลานั �นพระนางโซเฟีย วิตอฟตอฟนา 

เจ้าหญิงยิ�งใหญ่ป่วยด้วยพระครรภ์ เจ้าชายยิ�งใหญ่ส่งคนไปขอคําวิงวอนจากท่าน

นกับวชธรรมยาโคบ ท่านยาโคบทํานายแก่ผู้นําข่าวมาบอกว่าชายาเจ้าชายจะทรง

คลอดเจ้าชายโอรสผู้สืบทอดราชบลัลงัก์ พระนางโซเฟียทรงคลอดเป็นเจ้าชายน้อย

จริงๆ ด้วยความซาบซึ �งใจยิ�งเจ้าชายประทานเงินแก่ท่านยาโคบ เพื�อสร้างสํานกัสงฆ์

ในนามผู้มาลว่งหน้าพระคริสต์ตรงสถานที�ที�ท่านบําเพ็ญเพียร ท่านยาโคบมรณภาพ

วนัที� �� เมษายน ปี ���� 

20. ท่านกรีกอรี โกลตุวินสกี อธิการคนแรกแห่งสํานกัสงฆ์โกลตุวินสกีเมืองโคโลม

นา ที�สํานกัสงฆ์ซึ�งสร้างขึ �นประมาณปี ���� เพื�อถวายเกียรติแด่การปรากฏพระองค์

ของพระผู้ เป็นเจ้า ยงัเก็บรักษาไม้เท้าของท่านเซอร์กี ซึ�งตามตํานานว่ากนัว่าท่านนํา

ติดตวัมาเมื�อพบเจ้าชายดิมิตรีแหง่ลุม่นํ �าดอนหลงัชยัชนะเหนือขา่นมามยั 

ในหมูล่กูศิษย์คนอื�นของทา่นสาธุคณุเซอร์กียงัประกอบด้วย 

21. ท่านปาโฮมีย์แห่งเนเรคฮ์ต้าผู้ก่อตั �งสํานกัสงฆ์พระตรีเอกภาพแห่งซึปานอฟ

ใกล้เมืองเนเรคฮ์ต้าในเขตการปกครองคสัโตรมา ทา่นมรณภาพวนัที� �� มีนาคม ���� 

22. ท่านนิกิตาแห่งคสัโตรมา ผู้ก่อตั �งสํานกัสงฆ์แหง่การปรากฏพระองค์ของพระผู้

เป็นเจ้าที�เมืองคสัโตรมา และ 

23. ทา่นนิกิโฟร์แหง่โบโรฟสก์ วาดในภาพไอคอนที�สาํนกัสงฆ์แหง่พระตรีเอกภาพ 
 

* * * 



 ลกูศิษย์และคูส่นทนาทา่นเซอร์กีในสาํนกัสงฆ์ทา่น 227 

นกัพรตร่วมสมยักบัท่านเซอร์กียกย่องประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณขั �นสงูสง่

ของท่านมาก และการให้ความสําคญักบัคําชี �แนะสอนสั�งลกูศิษย์ซึ�งเปี�ยมปัญญาของ

ทา่น จากจดุนี �เองจึงเกิดเป็นกลุม่สหายนกับญุและ “ผู้ ร่วมสนทนา” ของทา่น ชื�อแบบนี �

ฟังดนู่าชื�นใจนกั ท่านเหลา่นั �นล้วนรับการศึกษาเรื�องการใช้ชีวิตแบบนกัพรตไม่มากก็

น้อยจากทา่นเซอร์กี เพราะ "พระกรุณาคณุพระเจ้าหลั�งไหลมาไมรู้่จบแก่ผู้ถกูเลอืกเพื�อ

รับใช้พระเจ้าผู้นี � ด้วยท่านพยายามถ่อมตนเสงี�ยมเจียมตวัที�จะเป็นคนตํ�าต้อยกวา่ใคร 

แตก่ลบัเป็นวา่ทา่นสงูสง่กวา่ใครด้วยความสมบรูณ์ล้นพ้นของพระพรทางจิตวิญญาณ 

ซึ�งสูงส่งมากจนพอจะพูดได้ว่า เชิดชูท่านไว้เหนือใครทั �งในยุคท่านและยุคต่อๆ มา

อยา่งโดดเดี�ยว" ในกลุม่ “ผู้ ร่วมสนทนา” มีพระที�มีชื�อเสยีงดงันี � 

1. ท่านดิมิตรีแหง่ปรีลตุสก์ ผู้ก่อตั �งสาํนกัสงฆ์ปรีลตุสก์ใกล้เมืองโวลกัดา ครั �งแรก

ที�ท่านพบทา่นเซอร์กี เป็นไปได้วา่ประมาณปี ���� เมื�อท่านเซอร์กีเดินทางมายงัเมือง

พีรียาสลาฟล์ เพื�อขอพระอธิการให้สํานกัสงฆ์ของท่าน ไม่ว่าท่านเซอร์กีตอนนั �นจะ

ปฏิเสธเพียงใด สดุท้ายตวัท่านก็ต้องเป็นพระอธิการ โดยพระสงัฆราชอฟานาซีเป็นผู้

แต่งตั �ง ท่านดิมิตรีในเวลานั �นบําเพ็ญเพียรในสํานักสงฆ์ที�ท่านตั �งขึ �นชื�อสํานกัสงฆ์

นิโคลสกีบนริมฝั�งทะเลสาบพีรียาสลาฟล์ เป็นไปได้อย่างยิ�งว่าท่านดิมิตรีขอร้องให้

ท่านเซอร์กีพํานักที�สํานักสงฆ์ท่าน ตั �งแต่นั �นเป็นต้นมา ท่านก็มักมาหาท่านเซอร์กี

บอ่ยๆ จากเมืองพีรียาสลาฟล์ ปี ���� ทา่นดิมิตรีออกไปแดนหา่งไกลที�แคว้นโวลกัดา 

ที�นั�นทา่นตั �งสาํนกัสงฆ์สาํหรับการใช้ชีวิตร่วมแบง่ปันกนัเป็นแหง่แรกที�เขตนั �นในสํานกั

สงฆ์แหง่พระผู้ประทานความรอด ทา่นมรณภาพวนัที� �� กมุภาพนัธ์ ปี ����  

2. ท่านสเตฟาน มาฮรีชสกี ซึ�งเคยพดูถึงทา่นแล้ว (บทที� ��) เหมือนท่านเซอร์กีที�

เคยทนทุกข์ที�สํานกัสงฆ์ท่านเอง สหายสาธุคณุเซอร์กีท่านนี �ก็ต้องเผชิญการต่อต้าน

ด้วยอาวุธจากผู้อาศยัละแวกใกล้เคียงสํานกัสงฆ์ท่าน พี�น้องยูร์คอฟสกีข่มขู่ฆ่าท่าน 

เพื�อสละที�ให้ความโกรธจางหายไป ทา่นผู้ถ่อมตนออกบําเพ็ญเพียรในป่าเมืองโวลกัดา 

ที�นี�เองที�ริมแมน่ํ �าอฟัเนเช ทา่นตั �งสาํนกัสงฆ์แหง่พระตรีเอกภาพผู้ทรงศกัดิ�สิทธิ�ยิ�ง เมื�อ

ท่านได้รับเรียกจากเจ้าชายดิมิตรีแห่งมอสโคว์ผู้ยิ�งใหญ่อีกครั �งที�มาฮรา ท่านก็ทิ �งลกู
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ศิษย์สองคนเอาไว้ที�นั�นคือท่านกรีกอรีและท่านคัสเซียน ท่านมรณภาพวันที� �� 

กรกฏาคม ���� 

3. และ  

4. ทา่นปาเวลและฟิโอดอร์แหง่รัสโตฟ เมื�อทา่นเซอร์กี (ปี ����) กลบัมาบ้านเกิด

ท่านที�เมืองรัสโตฟใหญ่ นกัพรตสองท่านนี �ขอให้ท่านช่วยเลือกสถานที�สําหรับสํานกั

สงฆ์ของทั �งสอง และขอพรจากทา่นเพื�อเริ�มต้นงานดี เมื�อเดินลกึเข้าไปในป่ารกชฏัที�ยงั

ไม่มีใครเดินผ่านซึ�งรายล้อมเมืองรัสโตฟ ท่านเซอร์กีก็เลือกที�บนริมแม่นํ �าอสุเธีย และ

กล่าวแก่ทั �งสองท่านว่า “พระเจ้าและพระมารดาพระเจ้าจะทอดพระเนตรลงมายงัที�

แห่งนี �ด้วยพระกรุณา” ที�นั�นเองจึงตั �งสํานกัสงฆ์ขึ �นคือสํานกัสงฆ์โบริสซาเกลียบสกี 

ทา่นฟิโอดอร์ยงัตั �งสาํนกัสงฆ์นิโคลสกีบนริมแมน่ํ �าโคฟเชซึ�งไหลสูท่ะเลสาบสขีาว ทา่น

มรณภาพวนัที� �� ตลุาคม ���� ไมน่านหลงัจากนั �นทา่นปาเวลก็มรณภาพเช่นกนั 

5. ทา่นดิโอนีซี ทา่นพระอคัรเถราจารย์แหง่ซุสดาล ทา่นปลงผมบวชที�เคียฟ เป็นผู้

ก่อตั �งวดัแหง่การเสด็จกลบัสรวงสวรรค์ที�ปีเชียรสก์บนริมฝั�งแมน่ํ �าโวลกา เป็นระยะทาง

ประมาณ � เวียร์สตาจากตวัเมอืงโนฟโกรัดทางตอนใต้ ทา่นมรณภาพวนัที� �� ตลุาคม 

���� ที�เมืองเคียฟ 

6. ทา่นเอฟฟีมีศิษย์ทา่นดิโอนีซี ตอนทา่นเซอร์กีพํานกัที�เมืองซุสดาล ทา่นเอฟฟีมี

เดินทางมาหาท่านหลายครั �งเพื�อสนทนากบัท่านอาจารย์ผู้ยิ�งใหญ่ ท่านเอฟฟีมีก่อตั �ง

สํานักสงฆ์ขึ �นสองแห่งคือ สํานักสงฆ์วาซิเลียฟสกีย์ ซึ�งห่างจากเมืองโกโรโฮวิตซ์

ประมาณ � เวียร์สตา และสํานักสงฆ์แห่งพระผู้ประทานความรอดของเอฟฟีมีที�มี

ชื�อเสยีงที�เมืองซุสดาล ทา่นมรณภาพวนัที� � เมษายน ���� 

7. ทา่นสเตฟานแหง่เพิร์ม ก่อตั �งสาํนกัสงฆ์ขึ �น � แหง่ที�ปากแมน่ํ �าวือมา วือเชกด้า 

และซโึซล ี

8. นักบุญมิคาอิลแห่งสโมเลียนสก์ ศิษย์ท่านฟิโอดอร์แห่งสํานักสงฆ์ซีโมนอฟ 

หรือเมืองรัสโตฟ ผู้ทําการอศัจรรย์ 
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 “ท่านเซอร์กีไมเ่พียงก่อตั �งสํานกัสงฆ์อยา่งที�เราเขียนตรงนี �เท่านั �น แต่ท่านตั �ง

สํานักสงฆ์ต่างๆ ขึ �นมาเพื�อเชิดชูพระเกียรติพระเจ้าและพระมารดาพระเจ้าผู้ทรง

บริสทุธิ�ยิ�งและแตง่ตั �งศิษย์ทา่นขึ �นมาเป็นผู้นํา” จากรายชื�อข้างต้นที�กลา่วมาของเหลา่

ศิษย์และผู้ ร่วมสนทนากับท่านเซอร์กี เห็นชัดว่าท่านเอพิฟานีไม่ได้กล่าวถึงศิษย์

จํานวนมาก แม้รายชื�อที�ว่ามานี �แน่นอนวา่ยงัไมค่รบถ้วน อย่างที�รู้กนัเช่น ตอนขากลบั

จากโนฟโกรัดทางตอนใต้ในปี ���� ท่านเซอร์กีก่อตั �งสํานกัสงฆ์กรีกอรีเยฟสกีในที�

กันดารตรงทางแยกเมืองโกโรโฮวิตซ์ริมฝั�งแม่นํ �าเคลียสมา ไม่ต้องสงสยัเลยว่าในที�

กันดารนี � นกัพรตคนแรกๆ ของที�นั�นคงไม่พ้นต้องเป็นศิษย์หรือผู้ ร่วมสนทนากบัท่าน 

แต่เป็นใครแนเ่ราไม่มีข้อมลู นอกจากนี �รู้กนัว่าแม้เจ้าชายยิ�งใหญ่อย่างเจ้าชายดิมิตรี 

ยอห์นโนวิช เจ้าชายแห่งลุม่นํ �าดอน ยงัเตรียมสถานที�สําหรับสร้างเรือนพกัและโบสถ์

ในกรณีที�ท่านเดินทางมามอสโคว์ให้ท่านเซอร์กีในวงัเครมลินใกล้พระราชวงัตวัเอง ที�

ตรงนั �นในภายหลงัเป็นสํานกัสงฆ์แห่งการปรากฏพระองค์ของพระผู้ เป็นเจ้า แต่เรื�อง

ที�ว่าใครเป็นคนสร้างสํานักสงฆ์นั �นไม่มีใครรู้ ในสํานักสงฆ์แห่งพระตรีเอกภาพที�

เมืองเรียซานยงัเก็บรักษาเรื�องราวสืบทอดเกี�ยวกบัการสร้างสํานกัสงฆ์ทา่นในสมยันั �น 

เมื�อตอนท่านมาถึงเมืองเรียซานเพื�อโน้มน้าวเจ้าชายโอเล็กให้ประนีประนอมกับ

เจ้าชายดิมิตรีแห่งมอสโคว์ แต่ในนั �นไม่มีรายละเอียดเกี�ยวกบัการสร้างใดๆ  เกี�ยวกบั

สาํนกัสงฆ์อื�นๆ อีกมากมาย นา่เชื�อได้วา่คงไมม่ีเรื�องราวอะไรเหลือตกทอดมาถึงเรา มี

ก็แตเ่ช่นตําบลหมู่บ้านหนึ�งๆ ที�พบแผ่นศิลาหน้าหลมุศพพร้อมรายชื�อนกัพรตที�ฝังใต้

หลุมเหล่านั �น แม้จะไม่มีการกล่าวถึงในบันทึกประวัติศาสตร์ใดๆ ก็ตาม ไม่มีแม้

ตํานานการมีอยูข่องสถานที�เหลา่นี �เลย แตแ่ผน่ศิลาหน้าหลมุศพก็เป็นพยานวา่ที�นี�เคย

เป็น “สํานักสงฆ์” มาก่อน ซึ�งแน่นอนสํานักสงฆ์เหล่านี �เคยมีการทํากิจต่างๆ ที�

สร้างสรรค์แก่ผู้คนที�อาศยัละแวกนั �น และเป็นเหมือนตวักลางนําพลงัแห่งการบําเพ็ญ

เพียรของคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในโลกฝ่ายวิญญาณไปสู่ภาคประชาชน งาน

ดงักล่าวไม่ว่าจะถกูจํากดัด้วยขอบเขตของพื �นที�เพียงใด อย่างไรก็สําคญัด้วยเหตวุ่า

งานของพระเหล่านั �นสําแดงแก่คนทั�วไปเสมอๆ และเป็นเรื�องปกติทุกวนั... ถ้าเรา
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สงัเกตและพิจารณารายชื�อเหลา่ลกูศิษย์และผู้ ร่วมสนทนากบัทา่นเซอร์กีที�หยิบยกมา

ข้างต้นให้ดีแล้ว ก็เป็นไปได้สงูที�จะสนันิษฐานวา่จํานวนลกูหลานในทางธรรมของท่าน

เซอร์กี และจํานวนสาํนกัสงฆ์ที�ก่อตั �งขึ �นมาโดยพวกเขาหรือลกูศิษย์เหลา่นั �น ยอ่มต้อง

มีมากกว่าจํานวนที�เรารู้จากคํายืนยนัทางประวตัิศาสตร์ที�เลา่ขานต่อมาอย่างไม่อาจ

เปรียบเทียบได้เลย 
 

* * * 
 

มีคํากล่าวขานถึงผู้ ถูกเลือกโดยพระเจ้าในอดีต ผู้ เป็นบิดาแห่งความเชื�อ

ยิ�งใหญ่ ที�ว่า “จงมองไปที�ท้องฟ้าและจงนบัดวงดาว จํานวนเท่าไรที�เจ้าพึงนบัได้... 

เท่านั �นก็เป็นลูกหลานเจ้า” (ปฐมกาล ��:�) สําหรับท่านเซอร์กีบิดาผู้ ยิ�งใหญ่ของ

นกับวช ก็มีการสําแดงในวิวรณ์ถึงนกมากมายมหาศาลและกลา่ววา่ “จงมองไปรอบๆ

... นั�นเองที�ฝงูลกูศิษย์เจ้าจะเพิ�มทวีคณู” คําสญัญาจากสวรรค์นี �บงัเกิดเป็นความจริง 

เหลา่นกของท่านเซอร์กีเหมือนวิหคแห่งสวรรค์ ซึ�งต่างบินว่อนจากรังรักแห่งราโดเนช

ไปทั�วทั �งตะวนัออกและตอนเหนือของแผ่นดินรัสเซีย ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิต

น่าอศัจรรย์ใจของท่านเอง เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายามคํ�าคืน พร่างพรูหลน่บนผืน

พิภพ ฉายแสงเจิดจ้าไปทั�วพื �นที�กว้างใหญ่ไพศาลสดุเอื �อมกอดได้ของเขตแดนตอน

เหนือ จนกว่าเมฆหมอกแห่งความวุน่วายของความอวดรู้ในมนษุย์โลกจะไม่มาบดบงั

แสงกะพริบที�นา่อศัจรรย์ใจนี �ไปเสียก่อนด้วยความมืดมวั จนกว่าจิตวิญญาณแหง่การ

แสวงหาธรรมที�แท้จริงจะไมเ่ลือนหายไปจากแผ่นดินรุส–รัสเซีย–เรา ตราบนั �นก็ไมม่ีสิ�ง

ใดจะคกุคามเราให้หวาดกลวัได้ เพราะเมลด็พนัธุ์นี �ศกัดิ�สทิธิ�–และจะยืนหยดัเสมอไป 




