ก่อกําเนิ ดเป็ นวัดเซนต์หลุยส์

พระสังฆราช หลุยส์ เวย์ และ วัดเซนต์หลุยส์
Date
6 Jan 1840

Age

Event
Born

Title
Araules, France

10 Jun 1865

25.4 Ordained Priest

Priest of La Société des Missions Etrangères

30 Jul 1875

35.6 Appointed

Vicar Apostolic of Eastern Siam {Siam Orientale}, Thailand

30 Jul 1875

35.6 Appointed

Titular Bishop of Gerasa

5 Dec 1875

35.9 Ordained Bishop

Titular Bishop of Gerasa

21 Feb 1909

69.1 Died

Vicar Apostolic of Eastern Siam {Siam Orientale}, Thailand

ทีด่ นิ ทัง้ หมดของมิสซังกรุงเทพฯ ทีอ่ ยู่ตามเซนต์หลุยส์ ซอย 1 (สาธร 15), ซอย 2 (สาธร 13) และ
ซอย 3 (สาธร 11) ทัง้ หมดนี้คอื ทีด่ นิ ซึง่ ฯพณฯ หลุยส์ เวย์ (Louis VEY) เป็ นผูซ้ อ้ื ไว้ ทีด่ นิ ดังกล่าวปั จจุบนั
ประกอบด้วย โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์, โบสถ์เซนต์หลุยส์, โรงเรียนต่าง ๆ และทีด่ นิ ปลูกสร้างทีอ่ ยู่อาศัย ซึง่
ทางมิสซังได้จาํ หน่ายไปภายหลัง ฯลฯ
ความปรารถนาในตอนแรกของพระสังฆราชเวย์ คือ โรงพยาบาล และทีด่ นิ ให้คริสตังมาปลูกบ้านอยู่
โดยรอบ และต่อมาก็จะได้จดั ให้มโี รงเรียนทัง้ หลาย และสุดท้ายให้มวี ดั สักหลังหนึ่ง
ในรายงานประจําปี ค.ศ.1884 ฯพณฯ หลุยส์ เวย์ พระสังฆราชแห่งเกราซาและเป็ นประมุขเทียบ
สังฆมณฑลกรุงสยาม เขียนไว้วา่ “...จําเป็ นจะต้องสร้างโรงเรียนใหญ่ ๆ ทีก่ รุงเทพฯ แล้ว แต่อนิจจา! เงินทุน
ของมิสซังเรามีไม่พอ และอีกอย่างหนึ่ง ความจําเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างโรงพยาบาลรับคนไข้จากชนบท และจาก
พระนครนี้เอง ก็กาํ ลังปรากฏอย่างแจ้งชัดอีกด้วย สําหรับงานชิน้ นี้ ต่างคนต่างตัง้ ความหวังอยู่ทใ่ี คร... ก็ใน
มิสซังคาทอลิกของเรา! เราจะเอาทุนทีไ่ หนมาสร้าง?
ส่วนในบันทึกวันแรก ๆ ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้จดไว้ว่า “ฯพณฯ หลุยส์ เวย์ สนใจมากใน
เรื่องการเปิ ดโรงเรียน กับกิจการเมตตาทัง้ มวล ท่านเข้าใจดีวา่ จําเป็ นต้องมีสถาบันรักษาพยาบาล อันเป็ น
ประโยชน์ต่อชาวยุโรปในกรุงเทพฯ กับต่อชาวไทยทัง้ หลาย ด้วยเห็นว่า จํานวนชาวต่างประเทศในเมืองหลวง
เพิม่ ทวีขน้ึ เสมอ และ ฯพณฯ เสียดายทีส่ มัยนัน้ ยังไม่มสี ถาบันคาทอลิกสําหรับรักษาคนเจ็บไข้”
อนิจจา! เรื่องเศรษฐกิจของมิสซังก็อาํ นวยไม่พอเพียง ทําให้โครงการนี้ชะงักงันเป็ นเวลานาน และ
ต่อมาสามารถลงมือได้บางส่วนในปี ค.ศ. 1896 เท่านัน้
เมื่อปี ร.ศ.112 (ค.ศ.1893 หรือ พ.ศ.2436) เกิดเหตุการณ์รุนแรงระหว่างประเทศไทยกับฝรังเศส
่ ซึง่
มี นายชาวี (PAVIE) เป็ นผูแ้ ทนฝ่ ายฝรังเศส
่
จึงมิใช่สมัยทีใ่ นหลวงของ
ไทย จะทรงเป็ นผูพ้ ระราชทานทีด่ นิ ให้มสิ ซังตามคําบอกเล่าของบางคน
จึงเห็นเป็ นการไม่สมควรทีจ่ ะเล่าความเป็ นไปทางการเมืองกับทางทหาร ณ
ทีน่ ้ี แต่แล้วในทีส่ ดุ ของเรื่องทีเ่ กิดขึน้ ทําให้รฐั บาลไทยต้องทําสัญญาคืน
ทีด่ นิ หลายส่วนให้แก่ประเทศเขมร, ประเทศลาว อันเป็ นทีด่ นิ ซึง่ กองทัพ
ไทยไปยึดมาคราวก่อน
และเพื่อเป็ นประกันว่า รัฐบาลไทยจะส่งคืน
ดินแดนเหล่านัน้ ให้เรียบร้อย
ทางไทยก็จาํ ยอมให้มที หารฝรังเศสมา
่
ประจําการทีจ่ นั ทบุรี จนกว่าเรื่องจะสงบ แต่ทหารเหล่านัน้ ซึง่ มาอยูใ่ น
เมืองไทยตัง้ แต่ ค.ศ.1894-1907 ก็คงจะมีการล้มป่ วยลงบ้าง ด้งนัน้
รัฐบาลฝรังเศสจึ
่
งขอร้องให้พระสังฆราช หลุยส์ เวย์ จัดสร้างโรงพยาบาล
สักแห่ง เพื่อสามารถรักษาคนไข้ โดยมอบเงินจํานวน 250,000 ฟรังซ์
เพื่อช่วยมิสซังดําเนินการ เงินจํานวนนี้ ส่วนหนึ่งได้ฝากไว้ทก่ี รุงปารีสเป็ น
เงิน 200,000 ฟรังซ์ สําหรับซือ้ อุปกรณ์การรักษาให้แก่โรงพยาบาลแห่งนี้ ส่วนอีก 50,000 ฟรังซ์ มอบให้กบั
ฯพณฯ หลุยส์ เวย์ ไว้จดั หาซือ้ ทีด่ นิ และก่อสร้างโรงพยาบาล
ฯพณฯ หลุยส์ เวย์ เห็นโอกาสอํานวย จึงรับไว้ดว้ ยความยินดีและขอบพระคุณพระเป็ นเจ้า เพราะ
ท่านเล็งเห็นการณ์ไกล เหมือนเป็ นนิมติ ว่า ถ้าซือ้ ทีด่ นิ เพื่อสร้างโรงพยาบาลได้แล้ว เรื่องเงินทุนทีจ่ าํ เป็ น
สําหรับการสร้างก็คงหาได้แน่ จึงสังให้
่ คุณพ่อ หลุยส์ โรมิเออ (ROMIEU) เหรัญญิกของมิสซังให้ช่วยกันหา
และซือ้ ทีเ่ หมาะ ๆ เพือ่ สร้างโรงพยาบาลทันที และจะทําการสร้างวัดในภายหลังเมื่อถึงโอกาส แม้หมดเงินที่
ได้รบั ไว้ ก็ไม่เป็ นไร

ภาพแบบจําลองวัดเซนต์หลุยส์

*** จากหลักฐานของศูนย์กลางคณะ M.E.P. ทีป่ ารีส, และของ ฯพณฯ หลุยส์ โชแรง ใน ค.ศ.1957 หน้า 200
และ ค.ศ.1959 ฉบับที่ 1 หน้า 4
(Cf. “L’Hopital St.Louis” par Mgr Chorin, dans P.P.1959 No.1 p.4 Noces de diamante de l‘Hopital :
15 Septembre 1958)

ทีต่ งั ้ วัดเซนต์หลุยส์

ภาพพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกซื้อไว้ในสมัย ฯพณฯ หลุยส์ เวย์

การซื้อที่ดิน
สมัยก่อน กรุงเทพฯ ไม่เหมือนกับทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบนั ด้วยว่าเวลานัน้ แถบสีพ่ ระยา สุรวงศ์ สีลม
สาธร ฯลฯ
ล้วนเป็ นเรือกสวนไร่นา ราคาทีด่ นิ ก็ไม่แพง ไร่หนึ่ง ๆ ซือ้ กันได้ในราคาราว 100-150
บาท (มูลค่าเงินสมัย 60 ปี ทแ่ี ล้ว) เป็ นอย่างสูง คุณพ่อโรมิเออจึงเลือกซือ้ ทีท่ าํ นาอยู่รมิ คลอง คือคลองสาธร
แถวบริเวณซอยเซนต์หลุยส์ 1, 2, 3 (สาธร 11, 13 และ 15 ในปั จจุบนั ) การซือ้ ทีด่ นิ ไว้เมื่อได้จงั หวะนับเป็ น
การดีเพื่อจะได้ไว้ใช้คราวจําเป็ น
พอซือ้ ทีดนิ ได้แล้ว ก็ลงมือถมปละปรับให้เรียบทันที ฯพณฯ หลุยส์ เวย์ จึงบอกบุญไปทัวพระนคร
่
ครัน้ ได้ทราบว่ามิสซังคาทอลิกได้ทด่ี นิ แล้ว และกําลังถมอยู่ ต่างคนต่างหลังไหลมาดู
่
“ โอ้! ความหวัง ความ
ปรารถนาของเรา กําลังกลายเป็ นความจริงแล้ว ” ฯพณฯ หลุยส์ เวย์ แบ่งส่วนหนึ่งของทีด่ นิ ไว้เพื่อ
ก่อตัง้ โรงพยาบาล ส่วนทีเ่ หลือกันไว้สาํ หรับสร้างโรงเรียนกับวัดในภายหลังเมื่อถึงเวลาทีม่ คี ริสตังมาอยูใ่ น
บริเวณโรงพยาบาลแล้ว
แม้ว่า ฯพณฯ หลุยส์ เวย์ ไม่มโี อกาสสร้างวัดเซนต์หลุยส์ กับโรงเรียนได้กต็ าม ท่านก็ได้สงวนทีด่ นิ
ไว้สว่ นหนึ่ง เพื่อจะได้มกี ารสร้างภายหลัง ทีด่ นิ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาแล้วนี้ ฯพณฯ หลุยส์ เวย์ เป็ นผูซ้ อ้ื ไว้
ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นทีข่ องโรงพยาบาล ของวัดเซนต์หลุยส์ ของโรงเรียนรอบ ๆ หรือทีป่ ลูกบ้านของคริสตัง
ไม่มกี ารพระราชทานทีด่ นิ ในสมัยนัน้ จากในหลวงเลย ดังในบันทึกวันแรก ๆ ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ก็
ได้มกี ารจดบันทึกไว้ว่า “มิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ เป็ นเจ้าของทีด่ นิ และอาคารทัง้ หมดของโรงพยาบาล”
ฯพณฯ หลุยส์ เวย์ ได้มคี วามยินดีทไ่ี ด้สร้างโรงพยาบาลแล้ว และยังเก็บทีด่ นิ อีกส่วนไว้เพื่อสร้างโรงเรียนกับ
วัดในภายหลัง ซึง่ ต่อมา พระสังฆราช หลุยส์ โชแร็ง ( Louis CHORIN ) เป็ นผูด้ าํ เนินการตามจุดประสงค์น้ี
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ข้าพเจ้า หลุยส์ ออกุส เกลมัง โชแรง
โดยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระเป็ นเจ้า และโดยการแต่งตัง้ แห่งสมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตัง้ เป็ นพระสังฆราชแห่งโปลิสติโลส
และเป็ นประมุขแห่งเทียบสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขอเจริญพรมายังคณะสงฆ์และสัตบุรุษทุกคนในเขตมิสซัง
พีน่ ้องทีร่ กั ทัง้ หลาย
วันนี้ ข้าพเจ้าขอเขียนสารฉบับนี้ เพียงเพื่อเผยความในใจทีข่ า้ พเจ้าใคร่ครวญมาเป็ นเวลานานแล้ว
และปรารถนาจะเห็นความฝั นนัน้ เป็ นจริงเสียที กล่าวคือ ข้าพเจ้าคิดจะสร้างวัดค่อนข้างใหญ่สกั วัดหนึ่งที่
กรุงเทพฯ ภายในบริเวณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานแด่นกั บุญหลุยส์ กษัตริยผ์ เู้ รืองนาม
แห่งประเทศฝรังเศส
่ ซึง่ เป็ นองค์อุปถัมภ์ของข้าพเจ้าเอง
ท่านอาจตัง้ คําถามว่า เหตุใดจึงต้องสร้างวัดใหญ่ขน้ึ อีก ทัง้ ๆ ทีก่ รุงเทพฯ ก็มวี ดั มากมายอยูห่ ลาย
แห่งแล้ว ข้าพเจ้าขอตอบว่า ตลอดเวลาสองพันปี มาแล้ว ก่อนทีจ่ ะมีการสร้างวัดทีใ่ ดก็ตามทัวโลก
่
โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ศาสนสถาน ทีม่ จี ุดประสงค์เพื่อเผยแพร่พระวรสารของพระเยซูรสิ ตเจ้า พระอาจารย์ของเรา ก็จะมี
การชีแ้ จงเหตุผลหลัก ๆ ในการก่อสร้างดังกล่าว ข้าพเจ้าขอใช้เหตุผลเดียวกันนัน้ เพื่อชีแ้ จงการทีจ่ ะต้อง
สร้างวัดเซนต์หลุยส์ขน้ึ ทีก่ รุงเทพฯ
เหตุผลเหล่านัน้ ก็คอื เพื่อให้พระเป็ นเจ้าได้เป็ นทีร่ จู้ กั แก่มวลมนุษย์
เพื่อให้มนุษย์มจี ติ สํานึกถึงพระบัญญัตอิ นั เป็ นสัจธรรมนิรนั ดรขององค์พระผูส้ ร้าง เพื่อสอนทุกคนไม่ว่าจะยาก
ดีมจี นให้รกั พระเป็ นเจ้าในฐานะทีท่ รงเป็ นพระบิดา และทรงสอนให้รกั ซึง่ กันและกัน ในฐานะทีเ่ ป็ นพีน่ ้องร่วม
บิดาเดียวกัน
อนึ่ง เป็ นการสมควรแล้วมิใช่หรือ ทีแ่ ต่ละปี ในรอบศตวรรษ พระเป็ นเจ้าน่าจะมีสทิ ธิสั์ กครัง้ เพื่อ
สงวนเคหะสักหลัง จากบรรดาบ้านช่องของเรา จัดไว้เป็ นสถานทีน่ ดั พบกับเรามิได้เชียวหรือ พระองค์น่าจะมี
เคหะสักหลังเพื่อเรากับพระองค์จะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็ นกันเอง
พระองค์น่าจะมีเคหะสักหลังเพื่อผูท้ ร่ี จู้ กั
พระองค์ แล้วสามารถเข้าไปเพื่อเงีย่ หูฟังพระสุรเสียง และเชยชมพระบารมีอย่างใกล้ชดิ พระองค์น่าจะมีเคหะ
สักหลังสําหรับผูท้ ก่ี าํ ลังแสวงหาพระองค์อยู่ เพียงแค่ย่นื มือออกไปข้างหน้าอย่างตัง้ ใจ เพื่อทีจ่ ะได้สมั ผัส รัก
และยึดมันในพระองค์
่
เป็ นจริงทีว่ ่าพระเป็ นเจ้าประทับอยู่ทวไป
ั ่ ทุกแห่งหนตําบล และเราสามารถสัมผัสกับ
พระองค์ได้ ไม่ว่าอยูท่ ใ่ี ดก็ตาม แต่พระองค์จะทรงพอพระทัยเป็ นพิเศษ ทีจ่ ะให้เราอยูใ่ กล้ชดิ กับพระองค์ใน
พระวิหารศักดิสิ์ ทธิของพระองค์
นอกจากนัน้ แล้ว ในเมืองใหญ่ ๆ ยิง่ มีวดั วามากขึน้ เท่าไร สัตบุรุษทีด่ าํ เนินชีวติ ตามภารกิจของตน ก็
จะได้รบั ความสะดวกมากยิง่ ขึน้ ในการเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับวัด เหตุใดเล่าผลประโยชน์ฝ่ายสวรรค์
จําต้องได้รบั การเอาใจใส่ดแู ลน้อยกว่าผลประโยชน์ฝ่ายโลกอยู่ร่าํ ไป? หรือจะยกตัวอย่างง่าย ๆ ให้เห็นก็คอื

ทําไมกว่าจะหาวัดให้เจอสักแห่งหนึ่ง จึงต้องลําบากลําบนมากกว่าการหาโรงเรียน ทัง้ ๆ ทีว่ ดั ก็คอื โรงเรียนที่
ยิง่ ใหญ่ และจําเป็ นอย่างขาดเสียมิได้ ซึง่ คอยต้อนรับบุคคลทุกวงการและทุกวัย ทัง้ ๆ ทีว่ ดั ชูยอดสูงเด่นอยู่
เหนือตึกรามบ้านช่อง ตามเมืองต่าง ๆ ของเรา เพื่อคอยเป็ นสัญลักษณ์ในเชิงพลังใจ สําหรับผูท้ อ่ี อกไปทํางาน
ในตอนเช้า และเป็ นสัญลักษณ์ในเชิงภาวนาขอบพระคุณสําหรับผูท้ ก่ี ลับบ้าน เพื่อพักผ่อนในยามเย็น
แทนทีจ่ ะเอาแต่บน่ ว่าประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองทีข่ ยับขยายออกไปทุกรอบด้าน ดังเช่นกรุงเทพฯ
ซึง่ อยู่กนั อย่างแออัด ปานจอมปลวก และปราศจากสิง่ ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ แทนทีจ่ ะบ่นว่า มีแต่มรสุมแห่ง
ความเกลียดชัง และการต่อต้านทีก่ ระหนํ่าลงมายังเมืองเหล่านี้ ส่วนลมอ่อน ๆ ทีน่ ํามาซึง่ ความบรรเทาและ
ความหวังจากสวรรค์ ไม่เคยพัดโชยมาเลย แทนทีจ่ ะบ่นว่า เราจงมาสร้างวัดตามความสามารถของเราเถิด
เพื่อถวายเกียรติแด่พระเป็ นเจ้า พระผูเ้ ป็ นใหญ่ ซึง่ เป็ นเจ้าแห่งนํ้าใจและแห่งดวงใจทัง้ หลาย และเชิญพระองค์
ลงมาสถิตแนบชิดกับเราในตูศ้ ลี ของวิหารของพระองค์
เรากําลังเจริญชีวติ อยูใ่ นโลกทีแ่ ปลงแยก โลกทีไ่ ม่ตอ้ งการข้องแวะกับเรื่องฝ่ ายจิต โลกทีอ่ ุดมการณ์
วัตถุนิยมครอบงําอุดมการณ์จติ นิยมอย่างน่าใจหาย ฉะนัน้ เราต้องรีบสร้าง “เคหะแห่งพระธรรมลํา้ ลึก”
เป็ นจํานวนมาก ต้องรีบสร้างเคหะแห่งพระธรรมลํ้าลึกอันยิง่ ใหญ่ ซึง่ พระเป็ นเจ้าทรงยอมอุทศิ องค์ ต้องรีบ
สร้างเคหะทีพ่ ระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบพระองค์เองวันแล้ววันเล่าแก่วญ
ิ ญาณในบรรยากาศที่ สงัดเงียบ สง่า
งาม แบบเหนือธรรมชาติ
ถึงกระนัน้ ก็ตาม พีน่ ้องทีเ่ คารพรัก ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า ก่อนทีจ่ ะลงมือดําเนินการทีม่ มี ลู ค่า
มหาศาลนี้ ข้าพเจ้าต้องเสาะแสวงหาผูท้ เ่ี ห็นพ้องกับข้าพเจ้า และผูท้ จ่ี ะให้การสนับสนุนเสียก่อน เริม่ ตัง้ แต่
สวรรค์ลงมาถึงพวกเราทัง้ หมด วัดทีจ่ ะสร้างขึน้ ใหม่น้ีขา้ พเจ้าปรารถนาจะถวายนามวัดว่า “วัดเซนต์หลุยส์”
ก็เพราะข้าพเจ้ามีความไว้ใจมันคงว่
่ า ท่านนักบุญหลุยส์ ผูเ้ ป็ นทัง้ นักบุญและกษัตริยผ์ ใู้ หญ่ยงิ่ องค์น้ี จะทรง
ปกป้ องคุม้ ครองข้าพเจ้า ให้สาํ เร็จสมปรารถนา
ในทีน่ ้ี ข้าพเจ้าไม่มเี จตนาจะบรรยายชีวประวัตขิ องท่านักบุญหลุยส์ จะขอกล่าวแต่เพียงว่า ท่าน
นักบุญกษัตริยพ์ ระองค์น้ี ทรงโดดเด่นมากในด้านพระราชจริยวัตร โดยทรงยึดมันในความดี
่
ความจริง และ
ความเทีย่ งธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเที่ยงธรรม พระองค์ทรงพยายามธํารงไว้ให้คงอยู่ท่านกลางข้า
ทาสผูต้ ่ําต้อยทีส่ ดุ ของพระองค์ ท่ามกลางพสกนิกรของราชอาณาจักร ระหว่างกษัตริยต์ ่อกษัตริยด์ ว้ ยกัน และ
ระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปากับองค์จกั รพรรดิ นักบุญหลุยส์ทรงว่าราชการโดยประทับนังบนอาสน์
่
ซึง่ ทํา
ขึน้ อย่างหยาบ ๆ ตัง้ อยู่กบั ดินตรงโคนต้นโอ๊ก ภายในบริเวณพระราชวังแวนแซน ประวัตศิ าสตร์กล่าวขวัญ
ไว้ว่า พระองค์ทรงข่มราศีของกษัตริยท์ ป่ี ระทับบนราชบัลลังก์ทกุ พระองค์ทงั ้ หมด ท่านนักบุญหลุยส์ทรงเป็ น
สันติราชาทีเ่ ลอเลิศ ในยุคของเรานี้ มีการทําลายล้างสันติภาพ มีการเรียกร้องหาความสงบ ก็ควรแล้วทีจ่ ะ
สร้างวัดในนามของนักบุญองค์น้บี า้ ง
ใช่แต่เท่านัน้ ข้าพเจ้าประสงค์จะสร้าง “วัดเซนต์หลุยส์” เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่ธรรมทูตรุ่นพีส่ ององค์
องค์หนึ่งคือ พระคุณเจ้าหลุยส์ เวย์ ซึง่ เป็ นประมุขมิสซังสยามตัง้ แต่ปี ค.ศ.1875 ถึง 1909 และอีกองค์หนึ่ง
คือ คุณพ่อหลุยส์ โรมิเออ เหรัญญิกของมิสซังขณะนัน้ ทัง้ สองท่านได้เห็นพร้องต้องกันทีจ่ ะเลือกและจัดการ
ซือ้ ทีด่ นิ แปลงหนึ่ง ซึง่ พระเป็ นเจ้าทรงลิขจิตเอาไว้สาํ หรับสร้างวัดนี้ ข้าพเจ้าไม่แปลกใจเลยทีเ่ มือ่ หยิบยกเรื่อง
ของบุคคลทัง้ สองขึน้ มาแล้ว กลับทําให้พวกท่านส่วนใหญ่บอกว่าไม่เกีย่ ว ถึงจะอย่างนัน้ ก็เถอะ ข้าพเจ้าขอ
มอบโครงการทีไ่ ม่ง่ายนักนี้ ไว้ภายใต้อุปการะของท่านทัง้ สองอยู่ดี ข้าพเจ้าเชื่อมันว่
่ า ท่านทัง้ สองก็คงจะ
ภาวนาช่วยให้กจิ การของข้าพเจ้า ดําเนินไปจนบรรลุผลสําเร็จได้อย่างแน่นอน

อันดับต่อไป ข้าพเจ้าจะต้องมันใจเสี
่
ยก่อนว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ใกล้ตวั โดย
เริม่ ต้นจากบรรดาคาทอลิกทีอ่ าศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และทีอ่ ่นื ๆ ต่อไปภายหลังถ้าจําเป็ น ขออย่าให้มใี ครสัก
คนลืมไปว่า การมีสว่ นร่วมสร้างวัดสักแห่งเป็ นการแสดงความเชื่อทีห่ นักแน่นทีส่ ดุ
การสร้างวัดเป็ นการ
สรรเสริญพระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยตรง การสร้างวัดเปรียบเสมือนเครื่องบูชาอันถาวร สืบถึงบุตรหลานทีจ่ ะเกิดมาใน
แผ่นดินนี้ เพื่อถวายแด่พระบิดาเจ้าผูท้ รงสถิตอยู่ในสรวงสวรรค์
ข้าพเจ้าได้มอบให้สถาปนิ กท่านหนึ่ งออกแบบวัดเซนต์หลุยส์ และได้กาํ ชับแต่แรกเลยว่า
รูปแบบของวัดจะต้องเป็ นรูปกางเขน ข้าพเจ้ายังได้ขอร้องท่านสถาปนิ กให้จดั วางทุกส่วนของวัดให้
เล็งไปทางพระแท่นใหญ่และตู้ศีล เพื่อที่สตั บุรษุ ทุกคนที่อยู่ภายในวัด จะได้หนั หน้ าไปยังตู้ศีล และมี
จิ ตใจร่วมกันในการถวายบูชามิ สซา
จริงอยู่ ความเชื่อสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ แต่ขา้ พเจ้าไม่สามารถบอกได้ว่า ความเชื่อมีพลังเพียง
พอทีจ่ ะสร้างวัดสักหลังหรือไม่ แม่แต่ความเชื่อเองก็ยงั ต้องการปั จจัย ปั จจัยทีจ่ าํ เป็ นไม่ว่าเพื่อทีจ่ ะกระทําการ
ใด ในทีน่ ้ี ข้าพเจ้าหมายถึงทุนทรัพย์ ความเชื่อจะหาทุนทรัพย์มาให้จนได้ ทุนทรัพย์นนั ้ จําเป็ นสําหรับวาง
พืน้ ฐาน สําหรับก่อกําแพงอิฐ สําหรับบานหน้าต่าง สําหรับโค้งหลังคา สําหรับหอระฆัง สําหรับเครื่องแต่วดั
อาทิ พระแท่น รูป14 ภาค อ่างศีลล้างบาป ม้านัง่ อาสน์ ฯลฯ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนแต่ละท่านร่วมบริจาคอะไร
ก็ได้แล้วแต่กาํ ลังศรัทธาของแต่ละคน
ข้าพเจ้าหวังว่า กิจการเหล่านี้คงจะได้ดาํ เนินไปในไม่ชา้ เหตุว่าข้าพเจ้ามอบการก่อสร้างไว้ในพระ
หัตถ์ของพระและในมือของพวกท่านด้วย ท่านคงจะไม่ปล่อยให้งานชิน้ นี้ดาํ เนินไปตามยถากรรม ท่านคงไม่
สามารถลงทุนอะไรทีจ่ ะดีไปกว่า การลงทุนอิฐสักก้อนหรือหลาย ๆ ก้อนก็ได้ เพื่อนําไปก่อสร้างพระวิหารของ
พระเป็ นเจ้า มีผกู้ ล่าวไว้ว่า “ความจําของก้อนอิฐก้อนหิน ถาวรยิง่ กว่าความจําของมนุษย์” ทีว่ า่ ก้อนอิฐพูดได้
นัน้ พูดได้จริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก้อนอิฐทีน่ ํามาอุทศิ ถวายให้แด่พระเป็ นเจ้า
วันเวลาจะย่างกรายมาถึง เมื่อถึงเวลานัน้ โดยเราไม่ทนั รูต้ วั เราจะไปปรากฏตัวต่อหน้าพระพักตร์
พระตุลาการสูงสุด เราไม่มอี ะไรสลักสําคัญทีจ่ ะรายงาน มีแต่ความดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึง่ ไม่เพียงพอแก่พระมหา
กรุณาธิคุณแม้แต่น้อย เราจะเป็ นผูม้ บี ุญ ถ้ามีเสียงร้องจากแผ่นดินประกาศก้องว่า ทานของเรานัน้ บริบรู ณ์
แล้ว ยิง่ ไปกว่านัน้ ถ้าหากท่านนักบุญหลุยส์เอ็นดูมาเป็ นสักขีพยานต่อหน้าพระตุลาการสูงสุดว่า เราเป็ นผูม้ ี
ใจกว้างขวางทีไ่ ด้ช่วยสร้างวัดของท่าน ก็ยงิ่ จะเป็ นบุญลาภแก่เรามากขึน้ อีก
พีน่ ้องทีร่ กั ทัง้ หลายเราต้องไม่ลมื ว่าวัดทีเ่ รากําลังจะสร้างด้วยเงินทีเ่ ราเจียดให้น้ี ย่อมเป็ นสักขีพยาน
เป็ นรายงานและคําภาวนาของเราทัง้ สิน้ ซึง่ พระเยซูคริสตเจ้าทรงโปรด ข้าพเจ้าเชื่อมันว่
่ า แม้ความบ้าคลัง่
ในการทําลายล้างศาสนาทีก่ าํ ลังทํากันอยู่ในประเทศหลังม่านเหล็ก หรือทีก่ าํ ลังทําทุราจารต่อพระวิหารอัน
ศักดิสิ์ ทธิของพระองค์
ในประเทศคอมมิวนิสต์นนั ้ ด้วยความศักดิสิ์ ทธิของพระวิ
หารนี้ พวกคอมมิวนิสต์หาได้
์
์
ทําลายจุดหมายปลายทางทีแ่ ท้จริงของสัตบุรษุ ให้หมดสิน้ ไปไม่
ประวัตศิ าสตร์ของโลกเรา และประวัตสิ ว่ นตัวของแต่ละคน ล้วนเป็ นเรื่องราวของการก่อร่างสร้างตัว
จะว่ากันไปแล้ว เราทุกคนก็เปรียบเสมือนก้อนอิฐทรงชีวติ ทีม่ ุ่งหน้าตรงไปยังพระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียวกัน อิฐ
หินทุกก้อนยึดติดอยู่กบั พระองค์โดยอาศัยการสักการะนมัสการนันเอง
่
ฉะนัน้ เราจึงควรเข้าใจให้ซาบซึง้ ถึงเนื้อแท้แห่งคาทอลิก ในด้านทีเ่ กีย่ วกับวัดทีส่ ร้างขึน้ ด้วยนํ้ามือ
ของมนุษย์ ว่ามีอะไรบ้าง สําหรับคนทีป่ ราศจากความเชื่อ ก็อาจจะรูส้ กึ ประทับใจกับการก่ออิฐถือปูนทีด่ งู าม

ตา กับการจัดระบบแสงทีล่ งตัว และความเงียบทีน่ ่าสํารวมใจ แต่สาํ หรับผูท้ ม่ี คี วามเชื่อในองค์พระเป็ นเจ้า
เมื่อได้มาเห็นวัดแล้ว ก็จะนึกถึง ภาพของวิหารแห่งสวรรค์ ซึง่ ก่อขึน้ ด้วยเหล่านักบุญและเทวดาทัง้ หลาย
เป็ นกล่องแก้วแห่งศีลมหาสนิท วัดคาทอลิกของเราคือภาพลักษณ์อนั เด่นชัดของชีวติ คริสตชน วัดทีก่ ่อด้วย
อิฐ แสดงให้เห็นความสวยงามแห่งชีวติ คริสตัง อันตัง้ อยู่ในความศักดิสิ์ ทธิ ์ ด้วยว่า “นี่คอื เคหะของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าและเป็ นประตูสวรรค์” ไม่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่กต็ าม เราทุกคนเป็ นอิฐทรงชีวติ ของวิหารทีพ่ ระเป็ นเจ้า
ทรงสร้างสรรค์ขน้ึ มาเพื่อพระสิรมิ งคลของพระองค์ในสวรรค์ เราทุกคนจะต้องเป็ นสักการสถานของพระจิตเจ้า
ผูเ้ ป็ นกําลังชีวติ ขอให้เรามาวัดบ่อย ๆ เข้าไปพบพระองค์ในวิหารของพระองค์ทุก ๆ วัน ถ้าเราสามารถมาได้
จงรักวัดของเราด้วยใจศรัทธาอย่างแนบแน่น แล้วเราจะได้รบั ความยินดีอย่างหาคําอธิบายไม่ได้ คือ ความ
ยินดีทเ่ี ราได้เห็นว่า สติปัญญาของเราค่อย ๆ ก้าวเข้าไปสูพ่ ระฉายาของพระเป็ นเจ้า ดวงใจของเรากําลังค่อย
ๆ ละลายเข้าไปแทรกอยูใ่ นความรักของพระองค์ และในทีส่ ดุ วิญญาณของเราก็พร้อมทีจ่ ะเข้าสูเ่ ยรูซาแลม
แดนสวรรค์ ทีน่ นั ้ เราจะได้พบกับพระองค์ดว้ ยความชื่นชมแห่งสันติสขุ นิรนั ดร

.

หลุยส์ โชแรง
สังฆราช และ ประมุขแห่งมิสซังกรุงเทพฯ

ได้ลงนามเป็ นหลักฐาน ณ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.1955

