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ไทย สู เกาหล.ี..ลัดฟาเยอืนถิ่นผูศรัทธาตอพระเจา 

ประเทศเกาหลีใต อยางที่ทราบกันดีวา ปจจุบันเกาหลีเปนหนึ่งในประเทศเอเชียที่มีความม่ังคั่ง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและดานตางๆทุกๆดาน จนทําใหปจจุบันเกาหลีกลายเปนเสือตัวที่

สามแหงเอเชียที่ผะงาดอยางงดงามทามกลาง หมูประเทศตางๆในแถบเอเชียดวยกัน 

 นอกจากนี้ ในแถบประเทศทางยุโรปและอเมริกา ก็ไดรับคานิยมเกาหลีไปตามๆกันไมตางกัน

วัยรุนไทย ทําใหเกดิเกาหลฟีเวอรไปทั่วโลก เรยีกกันวา หยุดความนยิมเกาหลไีมไดเลยทเีดยีว 

 แมวาเกาหลจีะเจรญิ มวีัยรุนที่มสีไตลการแตงตัวแตงหนาเปนไอดอลของวัยรุนนานาชาติ ไมยัง

ไมลมืในความศรัทธาที่มตีอพระเจา  

 อีกดานหนึ่งที่หลายคนนาจะยังไมรูคือ เกาหลีเปน หนึ่งในสามอันดับที่เปนประเทศสงออกมิ

ชช่ันนาร ีประกาศขาวประเสรฐิไปทั่วโลก ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนพี่นองครสิเตยีน  

 ดวยเหตุนี้ ทางศูนยครสิตศาสนธรรม กรุงเทพฯ จึงไดจัดตั้งโครงการ “ลัดฟาเยือนเกาหลี ถิ่นผู

ศรัทธาตอพระเจา” โดยมีทั้งเจาหนาที่ศูนยคริสตศาสนธรรม ครูคําสอนที่ดูแลโครงการคําสอนผูใหญ 

และครสิตชนใหมจํานวนหนึ่ง รวมไปแสวงบุญ ณ ประเทศดังกลาว 

 กําหนดการเริ่มตั้งแตวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2014 โดย

ทัวรในครั้งนี้ ทางศูนยคําสอนไดเนนในเรื่องของการแสวงบุญ 

ผสมผสานกับการดูงานการแพรธรรมของพระศาสนจักร

เกาหล ีและการดําเนนิการกจิการของพี่นองผูเช่ือในพระเจา 

 สถานที่สําคัญที่ทางศูนยไดไปเยี่ยมมานั้น เริ่มตนดวย 

มหาวิหารอังแกลิกัน กรุงโซล ในเขต  City Hall เปนศาสน

สถานที่สรางมากวา 100 ป ตั้งแตป 1889 เรียกไดวา หลังจาก

โบสถคาทอลิกที่เกาแกที่สุดในเกาหลีอยาง มยองดง ถูกสราง

ขึ้น พระศาสนจักรแหงสหราชอาณาจักรก็ไดสรางโบสถนี้ตาม

ขึ้นมาติดๆ วิหารแหงนี้สรางขึ้นโดยพระสังฆราชที่ไดรับการแตงตั้งใหมาปกครองเขตพระศาสนจักร

อังกฤษที่นี่ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 200 ตรว โดยมีตัววิหาร อาคารไมทรงเกาหลี สวนหยอม และบานพัก
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พระสงฆ โอกาสดังกลาว เราไดรับการตอนรับจากบราเดอรชอง 

ชัน จิน อยางอบอุน บราเดอรไดพาเราเขาชมหองตางๆภายใน

โบสถ รวมทั้งเลาถึงผลงานศิลปะที่ประดับอยูภายในโบสถดวย 

กอนกลับทางคณะจึงมอบกานไมหอมอาโรมา เปนที่ระลกึใหกับทานเพื่อเปนการขอบคุณ  

วันตอมาทางคณะไดเดินทางแตเชา เพื่อไปยังศูนยพระมหาไถ 

ประจํากรุงโซล เพื่อเยี่ยมคุณพอเจริญ เวียนสิรินันทโชติ และรวมพิธี

มิสซาขอบพระคุณ โดยคุณพอเจริญ เวียนสิรินันทโชติ คุณพอคณะ

พระมหาไถ ชาวไทย ประจําประเทศเกาหลี ซึ่งทํางานรวมกับคุณพอ

อีกสองทานที่มาจาก ฟลิปปนส และศรีลังกา เพื่อชวยเหลือแรงงาน

ตางชาติ รวมถึงชาวตางชาติที่ไดรับปญหาตางๆนานา จากการมาอยู

ตางบานตางเมอืง 

กวาสิบปที่คุณพอเจริญไดกาวเขามาทําหนาที่ธรรมทูตไทย ณ 

ประเทศเกาหลีแหงนี้ พอไดเลาใหฟงถึงภารกิจที่ไดรับวาหลายคนอาจ

มองวาพอสุขสบาย อยูเกาหลี ไมนาจะลําบากอะไร แตจะมีใครรูบางไหม

วา มันเหงามากเพียงไร การไดจากบานเกิดเมืองนอนของตัวเองมานั้น 

มันไมใชเรื่องงายเลยที่จะอยูไดอยางมีความสุข แตก็ใชงาจะหาความสุข

ไมได เพราะความสุขของพอคอืการไดกาวเดินแบกกางเขนของตน เพื่อใช

เปนไมกอสรางบานใหที่หลบความทุกขรอนของผูอื่น ผานพระพรของพระ

ที่ทํางานในตัวของพอ  

สมัยที่พอยังอยูที่ไทย พอเคยทํางานแพรธรรมอยูทางภาคอีสาน หางไกลความเจริญมาก ทั้ง

ขาวทั้งน้ํา ตองหากินเอง ไมพอก็ตองขอชาวบานละแวกนั้น พอความทุกขมาหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงไม

แปลกเลยที่พอสามารถอยูเกาหลีได แตบางครั้งการทํางาน กําลังใจก็เปนเรื่องสําคัญ พอไดกําลังใจใน

ทุกๆครั้งที่ไดชวยเหลือคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีพี่นองคริสตังชาวไทยมาเยี่ยมแบบนี้ ตอง

ขอขอบคุณที่คดิถงึกันจรงิๆ 
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อกีทานหนึ่งที่ตองขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง เรียกไดวา หากทางคณะไมไดรับการอนุเคราะห

จากทานนี้แลวละก็ การพบปะคุณพอเจริญคงตองลําบากกวานี้แนนอน น่ันก็คือคุณจีรนันท หรือคุณ

เอื้อย ผูชวยคุณพอเจริญ ที่เดินทางลงเขาไปรับเราถึงที่จอดรถดานลาง ทางคณะตองขอขอบพระคุณ

มายังที่นี้ดวยครับ 

ที่ตอไปที่ทางคณะไดเดินทางไปเยี่ยม

เยือนก็คือ โบสถของพี่นองคริสเตียนที่จุคนได

มากถึง 3 แสนคนเลยทีเดียว โบสถแหงนี้ 

ตั้งอยูที่ ยออีโด มีช่ือเต็มๆเปนภาษาเกาหลีวา 

ยออีโด ซุนบกกึม คโยฮเว หรือจะแปลเปน

ภาษาไทยไดวา คริสตจักรกระแสพระพร ยออี

โด ภายในโบสถเรยีกรายไปดวยเกาอีกละลาน

ตา มกีางเขนอันใหญอยูที่บนเวท ีและมธีงชาตติางๆ ประดับเรยีงอยูที่หนาเวทอีกีดวย  

ทุกๆวันอาทิตย ไมใชแตเพียงชาวเกาหลีเทานั้นที่มา

นมัสการพระเจาที่โบสถแหงนี้ แตยังมีชาวตางชาติอีกเปนจํานวน

มากที่เขารวมพธิดีังกลาว  

อันที่จรงิโบสถแหงนี้เพิ่งถูกสรางเมื่อไมกี่สบิปมานี้เอง เหตุ

เพราะเมื่อชาวเกาหลีรูจักพระเจามากขึ้น ก็เริ่มมีคนหากินกับพระ

เจามากเชนกัน บางคนเปดโบสถเองและชักชวนใหคนมาเปน

สมาชิกคริสตจักร โดยทางโบสถก็สอนความเชื่อแบบผิดๆใหกับ

สมาชิก จนเกิด เปนลัทธิแปลกๆที่

กระจายอยูเกลื่อนในประเทศเกาหลี ซึ่ง

ชาวเกาหลี เรียนกวา “อีตัน” ดังนั้น 

อาจเรียกไดวา โบสถแหงนี้เปนเสมือนบานของพระเจาที่ปลอดภัย แทจริง 

และพรอมที่จะรับผูที่กลับใจเช่ือพระเจาอยูเสมอ   
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ละจากโบสถคริสเตียน ทางคณะเดินทางไปแสวง

บุญตอ ณ อาสนวหิารมยองดง หรอืที่คนไทยเรียกติดปาก

วา เมียงดง อาสนวิหารแหงนี้สรางถึงเพื่อเทิดเกียรติแม

พระ โดยภายในจะมีรูปแมพระอุปถัมภอยูหลังพระแทน 

อาสนวิหารหลังนี้ สรางในสมัยศตวรรษที่ 19 หรือในป 

1883 โดยมิชช่ันนารีชาวฝร่ังเศส มีรูปแบบการสรางเปน

ศลิปะโกธกิ ภายในประดับดวยกระจกสทีี่บอกเลาเรื่องราวของพระเยซูเจา ตั้งแตพระองคเกิด จนถึงสิ้น

พระช้ิน ดานขางอาสนวิหาร มีเนื้อที่อยูแปลงหนึ่งซึ่งทางวัดไดสรางเปนบานพักพระสงฆ อาคาร

เอนกประสงค และโรงเรียนเด็กประถม อีกฝากหนึ่ง มีตึกรวมสมัยสูงประมาณเจ็ดช้ัน ใชเปนอาคาร

สํานักงานพระศาสนจักรคาทอลกิในประเทศเกาหลี ซึ่งภายในอาคาร ยังมีรานศาสนภัณฑ ที่เรียกไดวา

ใหญที่สุด และมากที่สุดในเกาหล ีจําหนายสิ้นคาประเภทตางๆอยู  

สถานทีสุดทายที่ทางคณะเดินทางไป

เยี่ยมชม ซึ่งเปนวันสุดทายของการเดินทางคือ

วัด คาฮเวดง เปนวัดคาทอลิกที่สรางผสมผสาน

ระหวางศิลปะสมัยเกา กับศิลปะสมัยใหม 

เนื่องจากที่ตั้งของวัด อยูในเขต คาฮเว ซึ่งเปน

ชุดชนที่สรางจําลองสถาปตยกรรมดั่งเดิมของ

เกาหลี เมื่อเกินมายังถนนสายนี้ จะสัมผัสไดถึง

กลิ่นไอยุคสมัยราชวงศ โชซอน ไดทันท ีแมวา สภาพตกึเหลานัน้จะดูใหมไปสักหนอยก็ตาม  

คณะไดรวมพธิมีสิซาของพระคุณรวมกับพี่นองคริสตัง

ชาวเกาหลี เนื่องจากวันนั้นเปนวันสมโภชพระจิตเจา คนจึงมา

กันลนวัด ทั้งเด็กเล็ก คนชรา รวมไปถึงทหาร ก็ตางมารวม

มิสซาดวยกัน  เปน

ธรรมเนียมของชาว

เกาหลวีา ไมวาวันไหนก็ตาม หากวันนั้นเปนวันพิเศษ ก็จะตอง

มีกิจกรรมมอบของที่ระลึกใหแกกัน จะเทศกาลทั่วไป หรือ
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เทศกาลทางศาสนาก็ตาม ในโอกาสสมโภชพระจิตเจา ทางวัดก็ไดมอบนกพิราบในกรอบหัวใจที่ทําจาก

กระดาษอันเล็กๆ ดานหลังเขียนพระวาจาของพระเพื่อเปนแนวทางใหเราปฏิบัติตามมอบใหกับสัตบุรุษ

ทุกคน กอนกลับทางคณะไดพูดคุณกับคุณพอทานหนึ่ง และถายรูปเก็บไวเปนที่ระลกึกอนเดนิทางกลับ 

การแสวงบุญที่เกาหลี เปนอีกรูปแบบของการแสวงบุญตางประเทศ เพราะมีความเหมาะ

เฉพาะตัวสําหรับงานแพรธรรม เพราะแตเดิมเกาหลีเปนประเทศพุทธศาสนา มีการสรางวัดเปนพุทธ

บูชาอยูทั่วเกาหลี แตหลังจากสิ้นสุดราชวงศโชซอน เขาสูระบอบประธานาธิบดี เกิดสงครามเกาหล ี

ความคิดของชาวเกาหลีเปลี่ยนไป การตอตานพระเจาของชาวเกาหลีหายไปไดอยางไร และปจจุบัน

ทําไมพระเจาถึงทํางานในชีวิตของชาวเกาหลีมากถึงขนาดให

เปนประเทศอันดับที่ 3 ที่สงมชิช่ันนารไีปประกาศขาวดทีั่วโลก  

นั่นเปนเพราะความเช่ือที่ไดรับมา ชาวเกาหลีรักษามัน

เอาไวเปนอยางด ีไมวาจะทุกขแคไหน พวกเขาคิดเสมอวา พระ

เจายังทรงอยูกับเขา ทําใหพวกเราไดตระหนักวา สําหรับชาว

ไทยเอง ผูที่เช่ือในพระเจา เราจะทําใหชีวิตของเรา ม่ันคงใน

ความเช่ือไดอยางไร และกาวสูเสนทางของการเปนผูประกาศ

ขาวดีเหมือนชาวเกาหลีไดอยางไร หวังวาวันหนึ่ง ผูเช่ือในพระ

เจาชาวไทยทุกคน จะตองไดคําตอบอยางแนนอน  

 

 

 


