คุณพ่อ เปโตร สมัคร เจ็งสืบสันต์
สุ ภาพบุรุษสู งสง่า เรี ยบร้อยทั้งคาพูด การแต่งกาย และความประพฤติ จนเพื่อนๆ ถือว่าเป็ น “ครู เณร”ประจา
รุ่ น ชีวติ ไม่เคยต้องล้มลุกคลุกคลาน หรื อหัวหกก้นขวิดให้ตวั เองต้องเจ็บตัว หรื อให้คนอื่นต้องเป็ นห่วง เหมือนกับว่า
ชีวติ เกิดมาเพื่อเป็ น “คุณพ่อโดยเฉพาะ”
คุณพ่อเปโตร สมัคร เจ็งสื บสันต์ เกิดวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.1938 ที่ศาลาแดง สี ลม กรุ งเทพฯ รับศีลล้างบาป
ที่วดั แม่พระลูกประคา กาลหว่าร์ เป็ นบุตรของยอแซฟ จ่าง แซ่เจ็ง และมาร์ การี ตา กี แซ่อ้ ึง มีพี่นอ้ งทั้งหมด 7 คน ชาย
6 คน หญิง 1 คน คุณพ่อเป็ นคนที่ 2 เมื่ออายุ 5 ขวบ ครอบครัวย้ายไปอยูท่ ี่ศรี ราชา จ.ชลบุรี
การศึกษา
เรี ยนที่โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา ตั้งแต่ช้ นั เตรี ย มประถม ถึงชั้น ม .3 เข้าเป็ นเณรที่บา้ นเณรพระหฤทัย ศรี
ราชา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.1954 ไปเรี ยนต่อที่โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ศรี ราชา ชั้น ม.3-ม.6 จากนั้นเรี ยนภาษาลาติน
อังกฤษ และฝรั่งเศสนิดหน่อย ฝึ กสอนที่โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา ถึง ค.ศ.1961
ไปศึกษาต่อที่บา้ นเณรใหญ่ General College ปี นัง มาเลเซีย วันที่ 8 มกราคม ค.ศ.1962 การเรี ยนที่บา้ นเณร
ใหญ่ มีความยากลาบาก เพราะใช้ภาษาลาตินใน 2-3 ปี แรก จากนั้นบางวิชาก็ใช้ภาษาอังกฤษ ต้องอาศัยคุณพ่อจาเนียร
กิจเจริ ญ และคุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์ ช่วยทบทวนให้ การเรี ย นที่บา้ นเณรใหญ่ 6 ปี ก็พอไปได้ สอบไม่ตก เรี ยนปรัชญา
2 ปี เทวศาสตร์ 4 ปี และวิชาอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับชีวติ สงฆ์
เวลาปิ ดเทอมใหญ่ สองหรื อสามปี แรกยังไม่ได้กลับบ้านที่เมืองไทย คุณพ่ออธิ การให้ไปฝึ กงานตามวัด ผม
ไปอยูก่ บั คุณพ่อนาไบที่วดั บาตู กายา เป็ นวัดเล็กๆ ห่างจากปี นังไกลใช้ได้ ช่วยคุณพ่อสอนคาสอนบ้าง จัดวัดบ้าง ช่วย
ขับรถบ้าง เป็ นประสบการณ์ชีวติ อย่างหนึ่ง หลังจากนั้นก็ได้กลับเมืองไทยทุกปี
หลังจากจบการศึกษาที่บา้ นเณรใหญ่ปีนังแล้ว ได้บวชเป็ นพระสงฆ์วนั ที่ 31 ธันวาคม ค .ศ.1967 ที่วดั พระ
หฤทัย ศรี ราชา โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุ วรรณศรี
ประสบการณ์ชีวติ ในบ้านเณรใหญ่ปีนังคือ
มีความเป็ นตัวของตัวเองมากขึ้น รู ้จกั บังคับตัวเองให้ทาตามระเบียบวินยั วันพุธเป็ นวันหยุดเรี ยน ไปพักผ่อน
นอกบ้านเณร บ้านเณรมีบา้ นพักตากอากาศอยูบ่ นเนินเขา อยูห่ ่างจากบ้านเณรราว 2 ก.ม. หรื อมากกว่านั้นนิ ดหน่อย
ส่ วนใหญ่ก็ไปอยูบ่ า้ นพักตากอากาศ บ้างก็เข้าไปในเมืองซื้ อของที่จาเป็ น บ้างก็ไปเที่ยวสวนพฤกษชาติ บ้างก็ไปหาผึ้ง
มาเลี้ยง หรื อไปตีผ้ งึ หลวง บ้างก็ไปว่ายน้ า หรื องมหอยแมลงภู่มาต้มกิน บ้างก็เย็บหนังสื อ เพราะตาราเรี ยนบางเล่มยัง
ไม่ได้เย็บ อาจจะเป็ นเพราะเพื่อป ระหยัดค่าใช้จ่าย และให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสฝึ กงานไปในตัว บ้างก็เข้าห้องมืด ล้าง
ฟิ ล์มถ่ายรู ปเอง อัดรู ปเอง บ้างก็ทางานช่างไม้ ต่อตู ้ ต่อโต๊ะ ฯลฯ เอาไว้ใช้เองที่บา้ นตากอากาศ หรื อเอากลับมาใช้ที่
บ้านเณร
สิ่ งที่ประทับใจคือ
คุณพ่ออธิ การและคณาจารย์เป็ นกันเองกับพวกเณร บริ การดี บางองค์ลงมาเล่นกีฬากับพวกเณร ด้าน
พิธีกรรมก็เตรี ยมดี บทเพลง บทสวด ก็ทาพร้อมเพรี ยงกันดี ชวนศรัทธา บรรยากาศในบ้านเณรสงบ ร่ มรื่ นดี มีตน้ อัน

เซน่า (ประดู่ชนิดหนึ่ง) ใหญ่ๆ เก่าแก่มากมาย เมื่อถึงฤดูออกดอก ก็ออกเกือบพร้อมๆ กัน เต็มต้นเหลืองไปหมด ส่ ง
กลิ่นหอมอบอวลไปทัว่ บริ เวณนั้น ชื่นใจจริ งๆ
ข้อคิด ข้อเตือนใจ สาหรับพระสงฆ์
ขอให้พระสงฆ์แต่ละองค์ฟ้ื นฟูพระคุณของพระซึ่ งอยูใ่ นตัวเอง อาศัยการปกมือ (2 ทม. 1,6)
ขอให้พระสงฆ์แต่ละองค์ได้รับประสบการณ์แห่งความปี ติยนิ ดี ที่ได้ถวายตัวทั้งครบแด่พระคริ สตเจ้า ด้วย
ความเร่ าร้อนอีกครั้งหนึ่ง สานุศิษย์ท้ งั หลายของพระคริ สตเจ้า ต้องภาวนาและสรรเสริ ญพระเป็ นเจ้าอย่างบากบัน่
มัน่ คงตลอดไป (กจ. 2, 42-47)
ให้สานุศิษย์ทุกคนถวายตนเองเป็ นบูชาทรงชีวติ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และสบพระทัยพระเป็ นเจ้า (รม. 12, 1)
เป็ นสักขีพยานยืนยันถึงพระคริ สตเจ้าทัว่ ไปในโลก และให้คาตอบแก่ผทู ้ ี่แสวงหาคาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่ อง
ความหวังในชีวติ นิรันดร ซึ่ งอยูใ่ นจิตใจของเรา (1 ปต. 3, 15)
ประสบการณ์ชีวติ สงฆ์
วันเวลาที่ผา่ นไป หน้าที่การงานที่ตอ้ งรับผิดชอบ ทั้งสถานที่ ผูค้ น และการงาน แต่ละย่างก้าว ในใจลึกๆ กับ
ความรู้สึกในฐานะสงฆ์ นายชุมพาบาล
“ทุกวัดก็มีท้ งั ประทับใจและไม่ประทับใจ สิ่ งที่ประทับใจคือ ความเสี ยสละ ความร่ วมมือของสัตบุรุษ ได้เห็น
ความศรัทธาของสัตบุรุษดีข้ ึน ฯลฯ สิ่ งที่ไม่ประทับใจคือ เห็นสัตบุรุษบางคนไม่เสี ยสละ ไม่ให้ความร่ วมมือ ไม่
ศรัทธา ฯลฯ”
ชีวติ ไม่เคยรู ้สึกท้อ
ในชีวติ สงฆ์ไม่เคยรู ้สึกท้อแท้ และไม่เคยรู ้สึกหมดหวัง เมื่อเป็ นข้ารับใช้ของพระเป็ นเจ้าแล้ว ก็ตอ้ งพยายาม
ทาหน้าที่ให้ดีที่สุด ถวายบูชามิสซา สวดภาวนาให้สม่าเสมอ ก็มีพลังดีในการทาหน้าที่ต่างๆ มีความวางใจในความ
ช่วยเหลือของพระเป็ นเจ้า พระองค์มีพระทัยดี และมีพระเมตตาหาที่สุดมิ ได้
เวลาอยูต่ ามวัดก็รู้สึกมีภาระหนักหน่อย เวลามาเป็ นจิตตาภิบาลซิ สเตอร์ “คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี” รู้สึก
สบายขึ้น เพราะไม่ตอ้ งรับผิดชอบเรื่ องต่างๆ เหมือนอยูต่ ามวัด
สิ่ งท้าทายพระสงฆ์วนั นี้
สิ่ งท้าทายพระสงฆ์ทุกวันนี้คือ ทาอย่างไรให้สัตบุรุษรักษาความเชื่อ ความศรัทธาไว้ให้มนั่ คง ทาอย่างไรให้
เด็กและเยาวชนไม่ปล่อยตัวไปตามกระแสสังคม พระสงฆ์ทุกวันนี้ตอ้ งพยายามเรี ยนรู ้การใช้เครื่ องมือสื่ อสารต่างๆ
เป็ นต้น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ขอให้พระสงฆ์ทุกองค์คิดถึงเกียรติและศักดิ์ศรี ที่เราได้รับจากพระเยซูคริ สตเจ้า พยายา มดาเนินชีวติ ตามจิต
ตารมณ์พระวรสาร ฤทธิ์ กุศล ความบริ สุทธิ์ ความนบนอบ และความยากจน ถือโดยเคร่ งครัด จะได้กา้ วหน้าในความ
ศักดิ์สิทธิ์ มากยิง่ ขึ้น ทาตามคาสั่งของพระเยซูเจ้าที่วา่ “ฉะนั้น ท่านจงเป็ นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์
ของท่านทรงความดีบริ บูรณ์เถิ ด” (มธ. 5:48)
สุ ขภาพ การออกกาลังกาย

“สุ ขภาพยังแข็งแรงดีพอสมควร มีความดันสู งนิดหน่อย ทานยาควบคุมไว้ อย่างอื่นก็ปกติ ออกกาลังกาย
เกือบทุกวัน โดยวิง่ เหยาะๆ 10-20 นาที ราตะบองบ้างเท่านั้น
ขอให้เพื่อนสงฆ์ทุกท่านมีความสุ ข มีพลานามัยสมบูรณ์
หน้าที่สงฆ์
พระสังฆราชมอบหมายให้ไปเป็ นผูช้ ่วยเจ้าอาวาสที่อาสนวิหารพระนางมารี อาปฏิสนธิ นิรมล จันทบุรี ตั้ง
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