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คานา
เหตุการณ์ที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเล่มนี้เกิดขึ้นในประเทศเกาหลี
ชาวเกาหลีเป็ นชาติที่มี
วัฒนธรรมเก่าแก่นานกว่า 3000 ปี นานกว่าประเทศในภาคพื้นยุโรปและอเมริ กา และนานกว่าประเทศ
ญี่ปุ่น แต่วฒั นธรรมอันเก่าแก่น้ ี ไม่สามารถจะยับยั้งการรุ กรานของญี่ปุ่นได้
ในปี ค.ศ. 1910 ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลี ได้ทาให้โฉมหน้าของเกาหลีเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
ประชากรเกาหลีสามสิ บล้านคนถูกลดฐานะจากความเป็ นเอกราชเป็ นอาณานิคม
และต้องสู ญเสี ย
อิสรภาพ ญี่ปุ่นปกครองอย่างทารุ ณโหดร้าย ตารวจกดขี่ข่มเหงประชาชน มีการริ บทรัพย์และการจองจา
มีการสังหารหมู่เพื่อลดกาลังชาวเกาหลี
อาวุธที่สาคัญที่จะใช้บบั บังคับให้ชาวเกาหลีเป็ นอันเดียวกันกับชาวญี่ปุ่นก็คือหลักคาสอนของ
รัฐบาลที่ยกพระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นเป็ นเสมือนพระเจ้า
พร้อมกับมีขอ้ บังคับให้ทุกคนเข้าร่ วมใน
พิธีกรรมของชาติซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับการนมัสการที่ศาลเจ้าชินโต
หนังสื อเล่มนี้ เป็ นเรื่ องราวของศิษยาภิบาลท่านหนึ่งพร้อมกับคนในครอบครัวของท่านที่
ซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
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1.การแผ่ อานาจของญีป่ ุ่ น
ท่านศิษยาภิบาลซันต้องถูกตัดสิ นเป็ นครั้งที่สองให้จาคุกต่อไปที่เรื อนจากวางจูอีก 18 เดือน ใน
ฐานะไม่ยอมทาตามนโยบายของรัฐบาล สุ ขภาพของท่านยิง่ ทรุ ดหนักลงเมื่อครบกาหนดโทษตารวจจึง
อยากจะปล่อยตัวท่านไปโดยไม่ตอ้ งสอบสวนอีก เพียงแต่ท่านทาตามวิธีง่าย ๆ ที่ตารวจแนะนาเท่านั้น
แต่วธิ ี การของตารวจนั้นมันขัดกับความเชื่อของท่านเสี ยจนไม่อาจทาตามได้
ดังนั้นท่านจึงต้องถูกคุมตัวมายืนต่อหน้าอัยการโยดา เมื่อผูค้ ุมได้รับคาถามจากอัยการว่าศิษยาภิ
บาลได้ประพฤติตวั ดีข้ ึนหรื อไม่ และ ได้เข้าร่ วมพิธีนมัสการรู ปเคารพหรื อเปล่า ผูค้ ุมก็ตอบว่า
“ครับ เขาเข้าร่ วมไม่เพียงแต่ปฏิบตั ิตามวิธีไหว้รูปเคารพเท่านั้น แต่ยงั ปรับปรุ งตัวขึ้นมากมาย
ประวัติของเขาดีพร้อมครับ”
“ไม่จริ ง” ศิษยาภิบาลกล่าวค้านอย่างรวดเร็ ว “ผมไม่เคยเข้าร่ วมในการไหว้รูปเคารพเลย”
โยดาเพ่งมองดูชายนักโทษมองผูค้ ุมและหันมามองศิษยาภิบาลนักโทษอีกครั้งหนึ่ง
เขา
ประหลาดใจที่ศิษยาภิบาลยังโง่อยู่ ชายผูน้ ้ ีถูกจองจาอยูใ่ นคุกนานกว่าสองปี ครึ่ งแล้ว ไม่ใช่แต่ภรรยาและ
ลูกเท่านั้นที่เฝ้ าคอยการปลดปล่อยของเขา แต่ยงั มีพอ่ วัยชราผูใ้ กล้จะถึงแก่ความตายเฝ้ ารออยูด่ ว้ ย เขาไม่
อยากจะพบคนเหล่านั้นหรื อ หากศิษยาภิบาลแสดงความจานงใด ๆ อันหนึ่งการยอมรับ เขาก็เต็มใจที่จะ
ปลดปล่อยไป แต่บดั นี้เขาฉุ นเฉี ยวที่ศิษยาภิบาลกล่าวคัดค้านคาให้การของผูค้ ุม อย่างไรก็ดีอยั การได้ให้
โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อตั้งใจใหม่
“เกือบสามปี แล้วนะที่คุณจากครอบครัวมา ไม่อยากจะกลับไปพบเขาบ้างหรื อ เวลาที่ตอ้ งอยูใ่ น
คุกของคุณก็จะหมดกาหนดอยูแ่ ล้ว คุณจะไม่เลิกล้มความดื้อรั้นเก่า ๆ แล้วหันเข้ามานับถือศาสนาที่
เหมาะสมที่สุดสาหรับประเทศของคุณบ้างเลยหรื อ”
“ขอบคุณสาหรับความกรุ ณาของท่าน” ศิษยาภิบาลซันกล่าวตอบ เป็ นการกล่าวตอบด้วยความ
จริ งใจ ทั้งนี้ก็เพราะตระหนักดีวา่ อัยการได้กระทาทุกวิถีทางที่จะปล่อยเขา “ขอบคุณครับ แต่ผมจะเลิก
ล้มความเชื่อของผมไม่ได้”
“สามปี ที่ตอ้ งทนทุกข์ทรมาน ไม่ได้ทาให้คุณเปลี่ยนแปลงไปเลยหรื อนี่ ”
“ก็อย่างที่ผมเคยบอกท่านเมื่อสิ บแปดเดือนก่อนนั้นแหละครับ
ความเชื่อของคริ สเตียนยิง่
เพิ่มพูนขึ้น เมื่อได้ประสบกับความทุกข์ทรมาน ด้วยเหตุน้ ีการอยูใ่ นคุกจึงทาให้ผมดีข้ ึน คุณมายุง่ เรื่ องนี้
อย่างไร้ประโยชน์จริ ง ๆ อย่างไรก็ดีผมไม่เห็นเป็ นเรื่ องแปลกไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้น หากกลับบ้านพระ
คริ สต์ก็อยูก่ บั ผมหรื อถึงผมยังอยูใ่ นคุก พระองค์ก็ยงั อยูก่ บั ผมเช่นเดียวกัน” ท่านกล่าวอย่างไม่สะทก
สะท้าน
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โยดาจ้องพิจารณาดูศิษยาภิบาลอย่างไม่เข้าใจ “ดูเหมือนคุณจะตายอยูแ่ ล้ว ยังจะช่างพูดอีก เอา
แรงที่ไหนมานะ” พูดจบเขาก็หนั ไปทางอื่น
ศิษยาภิบาลซันกลับไปยังห้องขังพร้อมกับผูค้ ุม
“ขอบใจที่พดู เข้าข้างผมต่อหน้าอัยการ” ท่านกล่าวกับผูค้ ุม “แต่ขอโทษที่ผมคัดค้านคุณ เพราะ
มันเป็ นปฏิปักษ์กบั ที่ผมเชื่อถือ หากนิ่งเฉยเสี ยก็เป็ นการผิด”
ผูค้ ุมพูดทั้ง ๆ ที่ยงั เป็ นทุกข์ใจและออกจะหนักใจที่ตอ้ งขายหน้าต่ออัยการ
“ไม่เป็ นไรครับ หากคุณกล่าวอย่างจริ งใจ แต่ผมรู ้วา่ คุณไม่ได้พดู เพื่อตัวคุณเอง และผมก็ไม่
ต้องการจะเห็นคุณนัง่ อยูใ่ นคุกต่อไปอีก”
โยดาตกลงใจที่จะส่ งศิษยาภิบาลซันไปอยูเ่ รื อนจาถาวรสาหรับนักโทษที่มีความผิดเพราะคิดไม่
ตรงกับรัฐบาล ดังนั้นในเดือนพฤษภาคม ปี 1943 จึงถูกย้ายไปอยูเ่ ซอูล และต่อมาก็ไปอยูท่ ี่เรื อนจาจุงจู
รวมเวลาที่อยูใ่ นคุกทั้งหมด 5 ปี ด้วยกัน ตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นคุก ท่านยังคงเข้มแข็งด้านจิตวิญญาณ
เหมือนเดิมจนเป็ นที่แปลกใจแก่อยั การยิง่ นัก
อิทธิพลของจิตวิญญาณเป็ นเรื่ องที่รู้ซ้ ึ งกันทั้งภายนอกและภายในเรื อนจา จากจดหมายต่าง ๆ
ของท่าน ท่านยังทาตนเป็ นผูน้ าในครอบครัว ปลอบใจภรรยาเมื่อเธอเจ็บป่ วย เตือนมัทธิวบุตรชายให้เล่า
เรี ยนศึกษา แม้จะต้องทางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และพร่ าสอนเขาไม่ให้เป็ นคนมีนิสัยเกเร ส่ วน
จดหมายถึงพ่อผูช้ รานั้น เขาเขียนอย่างประณี ตบรรจง อยากจะหาทางตอบแทนบุญคุณพ่อผูใ้ ห้กาเนิ ด
ตามอย่างชาวตะวันออกทั้งหลาย แต่ก็รู้สึกเศร้าใจที่ไม่อาจตอบแทนบุญคุณให้เต็มเปี่ ยมได้ เพราะต้อง
อยูใ่ นเรื อนจา
จดหมายที่เขียนไปยังที่ประชุ มในคริ สตจักรซึ่ งท่านเคยเป็ นศิษยาภิบาลอยูน่ ้ นั เต็มไปด้วยการเร้า
ใจ ท่านเขียนว่า “กลางวันติดตามด้วยกลางคืน และฤดูใบไม้ผลิอนั อบอุ่นติดตามด้วยฤดูหนาวเหตุฉะนั้น
ผูท้ ี่จะเห็นความบรรเจิดจ้าของกลางวันจะต้องผ่านความมืดมิดของกลางคืนและถ้าหากเราจะได้พบกับ
ฤดูใบไม้ผลิ เราจะต้องสู ้ทนกับฤดูหนาวเสี ยก่อน”
ท่านพยายามไม่ให้ผอู ้ ื่นต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับสุ ขภาพของท่าน เมื่อมีผถู ้ ามว่าได้รับความอบอุ่น
หรื อเปล่า มีอาหารเพียงพอหรื อไม่ ท่านก็ตอบว่า “พระเจ้าทรงประดับต้นพลับพลึงให้สวยงาม และทรง
เลี้ยงดูนกต่าง ๆ นั้นไม่เคยที่จะละทิ้งบุตรของพระองค์เลย”
“ข้าพเจ้าเป็ นคนรับประทานอาหารน้อย ดังนั้นจานวนอาหารที่ได้มาจึงพอ และเนื่องจาก
ข้าพเจ้าเป็ นคนร่ างเล็ก เลื้อผ้าและผ้าห่มนอนจึงปกปิ ดกายได้ และมีอะไรอีกละที่ขา้ พเจ้าอยากจะได้ ใน
เมื่อประเทศของข้าพเจ้าตกอยูใ่ นภาวะสงครามเช่นนี้ ”
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ท่านเป็ นสุ ขรื่ นเริ งในสิ่ งเล็กน้อยที่ท่านมีอยู่ “โปรดอย่ากังวลใจกับข้าพเจ้าเลย.......เพราะแน่ยงิ่
เสี ยกว่าก้อนเมฆกลับกลายเป็ นฝนและน้ าค้างกลายเป็ นหมอก ความกังวลเกิดจากการคิดถึงตัวเอง และ
ความพอใจเกิดจากการระลึกถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่มีใครจะมัง่ คัง่ ไปกว่าคนที่ใจอิ่มเอิบ บ่อยครั้งที่ขา้ พเจ้า
ต้องกลั้นน้ าตาแห่งการขอบคุณ เมื่อได้รับอาหารที่เรื อนจา”
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2. ความโหดร้ ายของสงคราม
ขณะนั้นมัทธิ วอายุ 18 ปี ส่ วนจอนน้องของเขาอายุ 14 ปี ทั้งสองพี่นอ้ งอยูท่ ี่เมืองปูซาน ทางาน
ในโรงงานทาถังแห่งหนึ่ง เพื่อต้องการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว นอกจากนี้ยงั เป็ นการหาทางไม่ตอ้ ง
ไปโรงเรี ยนและไหว้รูปเคารพอีก
เมืองที่เขาเคยอยูก่ ่อนนั้นออกคาสัง่ ให้สร้าง “กามิดานา” หิ้งพระชินโตขึ้นไว้ในบ้าน พวกเขาไม่
อาจปฏิบตั ิตามได้ จึงต้องอพยพหนีไปอยูท่ ี่ปูซานและได้เปิ ดบ้านขึ้นเป็ นศูนย์กลางคริ สเตียนเพื่อจะได้
ประชุมกัน
กว่า 3 ปี แล้วที่พวกเขาไม่ได้พบพ่อ ดังนั้นทุกคนในครอบครัวจึงเต็มไปด้วยความรื่ นเริ งและ
รู ้สึกมีความหวังขึ้น เมื่อมัทธิ วมีโอกาสไปเยีย่ มท่านในคุก ก่อนพบคุณพ่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้ามาถาม
เขาว่าอยากจะเข้าร่ วมนมัสการรู ปเคารพหรื อเปล่า
“ผมทาไม่ได้หรอกครับ” มัทธิวตอบ
เจ้าหน้าที่หวั เราะ
“คุณพ่อของเธออาจไม่เต็มใจเข้าร่ วม เพราะเขาเป็ นคนคร่ าครึ และหัวรั้น แต่เธอยังเป็ นคนหนุ่ม
เธอคงไม่โง่เช่นนั้นคิดดูซี แม้แต่พอ่ ของเธอก็เริ่ มจะเข้าใจอยูแ่ ล้ว ถึงจะยังทาตนเป็ นคนดื้อรั้นอยูก่ ็ตาม
ในอีกหกเดือนเขาจะต้องเปลี่ยนใจ จะเห็นได้จากข้อความที่เขาได้รับการขอร้องให้เขียนในโอกาสต่าง
ๆ ได้เปลี่ยนไปบ้างแล้ว เช่นเขายกย่องทหารญี่ปุ่นที่ต่อสู ้อย่างห้าวหาญ เขากล่าวว่าความเข้มแข็งของ
พวกนั้นมาจากการเชื่ อฟังนโยบายของชาติ
ที่พดู เช่นนั้นย่อมเป็ นสิ่ งประจักษ์แจ้งว่าการนมัสการรู ป
เคารพเป็ นพิธีกรรมของชาติ ไม่ใช่ศาสนา ซึ่ งจะทาให้เกิดความรักชาติ กล้าหาญ และอดทน ไม่จาเป็ น
เลยที่เธอจะต้องขัดขืน
“อย่างไรก็ดี มันไม่เห็นเกี่ยวข้องกับความเชื่ อมัน่ ในศาสนาของเธอ เพราะเป็ นการสัง่ โดย
รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิ การ ไม่ใช่จากแผนกศาสนาแห่งกรมตารวจ เธอไม่เห็นหรื อว่าบรรดาศิษ
ยาภิบาลที่มีอิสรภาพและปฏิบตั ิตามคาสั่งรัฐบาลได้ดาเนิ นการดูแลคริ สตจักรอย่างไร และคริ สเตียนที่
นมัสการรู ปเคารพนั้นมีความสามารถเพียงใด เธอเองได้ยดึ ความเห็นผิดเช่นพ่อของเธอ หรื อเธอไม่
พอใจที่เข้าร่ วมกับชาติญี่ปุ่น เนื่องจากความรู ้สึกผิดเกี่ยวกับชาตินิยมของเธอ อย่างไรก็ดีในยามเช่นนี้ เรา
ไม่อาจให้ใครมาทาลายรัฐบาลโดยอาศัยศาสนาเป็ นเครื่ องมือ”
น้ าเสี ยงของเขาเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
“ทุกคนที่ทาเช่นนั้น ไม่วา่ ชาย หญิง หรื อเด็กจะต้องถูกกาจัดให้หมดสิ้ นไป ดังนั้นฉันจึงขอ
เตือนให้เธอฉลาดอย่าทาเป็ นคนหัวโบราณอยูเ่ ลย สิ่ งที่เธอจะต้องทาคือเพียงร่ วมในพิธีกรรมสักครั้ง ฉัน
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ไม่ได้ขอร้องให้เธอทาในสิ่ งที่ยงุ่ ยากเลย หากเธอไม่ชอบก็ไม่ตอ้ งทาต่อไปอีก ฉันเพียงแต่ตอ้ งการให้เธอ
แสดงให้ฉนั เห็นว่าเธอปรารถนาที่จะร่ วมมือกันเท่านั้น”
เจ้าหน้าที่คนนั้นจุดบุหรี่ สูบพ่นควันอย่างสบายอารมณ์
“ว่าไง.......เธอจะเอายังไง”
มัทธิ วไม่ยอมตอบ
“เธอนี่ช่างโง่สิ้นดี เอาละ ถ้าเธอยังปฏิเสธฉันจะไม่อนุญาตให้เธอพบกับพ่อของเธอ”
มัทธิ วยุง่ ใจ
และคาขู่สุดท้ายนี้ทาให้เขาลุกขึ้นเดินตามเจ้าหน้าที่ไปยังรู ปเคารพแล้วก้มหน้า
คารวะต่อรู ปนั้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ การก้มคารวะของเขาแทบจะไม่เรี ยกว่าก้มเลย ทั้งนี้เพราะมันฝ่ าฝื น
ความรู ้สึกของเขา แต่ถึงกระนั้นเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกยินดีมาก
“ทีน้ ีเรารู ้แล้วว่าเธออยูใ่ นฐานะอย่างไร” เขากล่าว “เธอพบพ่อของเธอได้”
เพียงครู่ เดียวเท่านั้นที่มทั ธิ วรู ้สึกโล่งใจ
“สุ ดท้ายเราก็หาวิธีตบตาเจ้าหน้าที่จนได้” เขาคิด
“แต่ก่อนอื่นเธอจะเขียนข้อความในที่น้ ีได้ไหม” เจ้าหน้าที่ยนื่ ข้อความที่เขียนบนแผ่นกระดาษ
ให้
“ทาไมล่ะครับ”
“อ๋ อ
ไม่มีอะไรหรอก
ฉันเพียงต้องการรักษาคาพูดที่แสดงว่าเธอฉลาดเป็ นคนทันสมัย
นอกจากนี้ถา้ หากว่าคุณพ่อของเธอเปลี่ยนท่าที
ฉันต้องการให้เขาทราบว่าบุตรของเขากลายเป็ นคน
ฉลาดล้ าหน้าพ่อ”
มัทธิ วลังเลใจ แต่การตัดสิ นใจของเขาได้กระทาไปแล้ว “เราจะต้องดาเนินไปจนกว่าจะสาเร็ จ”
เขาคิดอย่างรวดเร็ วและเขียนเป็ นข้อความว่า “คุณพ่อครับ ผมพยายามก้มหน้าคารวะต่อรู ปเคารพตามที่
เจ้าหน้าที่กล่าวไว้ เพราะเห็นเป็ นเพียงพิธีของชาติเท่านั้น ผมเชื่อว่าเราควรเข้าร่ วมในพิธีน้ ีเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อรัฐบาลชุดปั จจุบนั ”
การกระทาเช่นนี้มทั ธิ วจึงได้พบพ่อของเขา แต่คุณพ่อของเขาได้ส่งจดหมายให้เขาหลังจากนั้น
ซึ่งทาให้เขากังวลใจและสะเทือนใจยิง่ ในจดหมายมีขอ้ ความดังนี้ “การก้มศีรษะเคารพทิศตะวันออก
และการนมัสการรู ปเคารพเป็ นการบาป เพราะฝ่ าฝื นพระบัญญัติขอ้ แรกและข้อที่สอง อย่าเข้าร่ วมในพิธี
นั้น.....” ดูเหมือนเป็ นการกระทาอย่างง่าย ๆ ในเวลานั้น แต่บดั นี้ เขาได้ตระหนักแล้วว่าเขาได้ทรยศต่อ
ทุกสิ่ งที่คุณพ่อของเขาได้ยนื หยัดต่อสู ้อยู่ เพราะเหตุความผิดได้ท่วมถมอยูร่ อบด้าน เขาถอนสะอื้น
ร้องไห้
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ต่อมาอีกไม่นาน มัทธิ วถูกหมายเรี ยกให้ไปสถานีตารวจปูซานเหนื อ ทั้งคุณแม่นอ้ งชายและ
น้องสาวของเขามีความกลัวมากจึงใช้เวลาทั้งวันอธิษฐานและถือศีลอดอาหารก่อนที่มทั ธิวจะไปที่สถานี
ตารวจ พนักงานสอบสวนได้สอบสวนเขา
“เธอต้องการไปเป็ นทหารไหม”
“ครับ ผมเป็ นชาวพื้นเมืองผมต้องไป”
“หากเธอไป เธอต้องเข้าร่ วมพิธีนมัสการรู ปเคารพ เธอเต็มใจจะทาเช่นนั้นไหม” พนักงาน
สอบสวนจ้องมองดูเขา ชายหนุ่มเหลียวดูรอบ ๆ กาย ที่บนโต๊ะผูบ้ งั คับกองเขาแลเห็นจดหมายที่เขาเคย
เขียนไว้วางอยู่ เขาเปลี่ยนสายตามาที่พนักงานสอบสวน
“ผมทาอย่างนั้นไม่ได้ครับ”
“ทาไมจึงทาไม่ได้” ถามด้วยน้ าเสี ยงกระชาก
“เพราะทาให้ผมฝ่ าฝื นพระบัญญัติของพระเจ้าครับ”
“เหลวไหลน่า ในระยะที่อยูใ่ ต้อานาจญี่ปุ่น เธอต้องทาเธอเป็ นคนอยูภ่ ายใต้อานาจญี่ปุ่นใช่หรื อ
เปล่า?
“ใช่ แต่ผมฝ่ าฝื นกฎของพระเจ้าไม่ได้ครับ”
ผูบ้ งั คับกองเรี ยกพนักงานสอบสวนออกไปข้างนอกครู่ หนึ่ ง
เมื่อเขาเข้ามาอีกและไม่ตอ้ ง
สอบสวนอะไรต่อไป เขาส่ งมัทธิวกลับบ้าน “คิดดูให้ดีนะ” เขากาชับ “เธอจะถูกเรี ยกตัวมาอีก”
การกลับบ้านของมัทธิ วเป็ นไปอย่างไม่คาดหมาย คนในครอบครัวต่างพากันดีอกดีใจยิง่
หลังจากนั้นไม่นาน คณะกรรมการคัดเลือกทหารได้สั่งให้มทั ธิ วทารายงานเกี่ยวกับการตรวจ
สุ ขภาพของแพทย์อีกครั้งหนึ่ ง ครอบครัวเขาต้องอธิ ษฐานโดยหวังให้เขาเป็ นคนไม่แข็งแรงพวกเขาเห็น
ว่าการเป็ นโรคเรื้ อนยังดีกว่าจะเข้าร่ วมพิธีบูชารู ปเคารพ
ตามปรากฏในรายงานของแพทย์เกี่ยวกับสุ ขภาพของมัทธิ ว ปรากฏว่าดียงิ่ เรื่ องทานองนี้ทาให้
คนส่ วนมากภาคภูมิใจ แต่สาหรับมัทธิวแล้วเสมือนหนึ่งได้ถูดตัดสิ นประหารชีวติ ทีเดียว
อย่างไรก็ดีเขาจาเป็ นต้องไปเป็ นทหาร นอกเสี ยจากว่าเกิดป่ วยหนักเท่านั้น แต่การอยากจะป่ วย
ไม่อาจทาให้เราป่ วยจริ ง ๆ ได้ เขาราพึงกับตนเอง “ฆ่าตัวตาย” เกิดความคิดแวบหนึ่งขึ้นมา แต่เขาก็สลัด
ความคิดนั้นออกไป การหลบซ่อนตัวอาจทาได้แต่ตารวจต้องบังคับคุณแม่และคนอื่น ๆ ในครอบครัวให้
บอกว่าเขาซ่อนตัวอยูไ่ หน ถ้าเช่นนั้นจะทาอย่างไรเล่า หากเป็ นทหารจะเป็ นอย่างไร ในสงครามครั้งนี้
ญี่ปุ่นเป็ นฝ่ ายรุ กราน ในฐานะเป็ นทหารของญี่ปุ่น เขาต้องต่อสู ้กบั ผูท้ ี่เขาเชื่ อว่าเป็ นฝ่ ายถูก ยิง่ กว่านั้น ถ้า
หากเขาเป็ นทหารแล้ว เขาจะละเว้นจากการไหว้รูปเคารพได้ไหม เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ในวาระสุ ดท้าย ใจ
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ของมัทธิ วก็เข้มแข็งประสบการณ์ที่ผา่ นมาเมื่อเร็ ว ๆ นี้ทาให้เขามัน่ ใจว่าจะไม่ให้ช่องโหว่แห่งการ
ทดลองเกิดขึ้นได้อีก
ครอบครัวของเขาพากันสะเทือนใจเมื่อได้ฟังข่าวที่เขานามาเล่าให้ฟังว่าเขาผ่านการตรวจสอบ
ของแพทย์เรี ยบร้อยแล้ว
ในเดือนกรกฎาคม ปี 1944 เมืองปูซานที่เคยสงบเงียบมาในอดีตถูก โจมตีดว้ ยระเบิด หนุ่ม
ฉกรรจ์จานวนมากถูกเกณฑ์เป็ นทหาร และมีการกวดขันผูห้ ลบหนียงิ่ ขึ้น
ในระยะนั้นเอง มัทธิ วได้เดินทางไปยังเทือกเขานัมแฮใช้เวลาอธิ ษฐานเฝ้ าคอยน้ าพระทัยของ
พระเจ้า สาหรับครอบครัวของเขาแล้ว เวลาที่ผา่ นไปดูเหมือนมันนานเป็ นแรมปี
“คุณแม่ครับ......” มัทธิ วพูดขึ้น
“พูดซิลูก” นางซันเงียบไป พลางเช็ดหน้าบุตรคนเล็กที่นงั่ ถัดไป จอนเงยหน้าดูพี่ชายของเขา
“ตั้งแต่ลูกกลับจากเทือกเขานี้ ดูเงียบขรึ มมาก เป็ นอะไรไปหรื อลูก? ”
มัทธิ วก้มหน้า ตั้งแต่กลับบ้านเมื่อวันซื นหลังจากใช้เวลา 3 วันอธิ ษฐานเขาไม่กล้าที่จะบอกว่า
เขาได้พบกับพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไรบ้าง เมื่อเริ่ มต้นพูด เขาพูดอะไรต่อไปไม่ออก
“พูดมาซิ ลูก มีอะไรที่จะปิ ดบังแม่หรื อ? ”
“ไม่มีครับแม่ ไม่มีสิ่งใดที่ลูกจะปิ ดบังแม่ แต่เรื่ องนี้หนักใจที่จะพูด” เมื่อถูกรบเร้า มัทธิวเงย
หน้าขึ้นพูดว่า “คุณแม่ครับ ผมได้อธิ ษฐานแล้ว เห็นว่าเราควรแยกย้ายกันอยู.่ ....” เขาหยุดพูดด้วยอาการ
ตรึ กตรองและใจเลื่อนลอย
“แม่เข้าใจ ลูกหมายความว่าพวกเราต้องแยกครอบครัวใช่ไหม” คุณแม่กล่าวถามอย่างเยือกเย็น
“ใช่ครับ ลูกรู ้วา่ เป็ นการยาก แต่ลูกไม่อยากจะให้มีการทดลองเกิดขึ้นอีก ลูกทรยศต่อคุณพ่อ
คุณแม่และต่อพระเจ้าไม่ได้” มัทธิ วก้มหน้าสะอื้นไม่อาจหักห้ามใจและอารมณ์เมื่อคิดถึงอดีตที่ผา่ นมา
นางซันนัง่ มองดูแสงตะเกียงอย่างเลื่อนลอย นึกถึงความยุง่ ยากและผันผวนในอดีตที่ผา่ นมา เมื่อ
สามีติดคุก เธอต้องออกจากงานที่โรงพยาบาลโรคเรื้ อน แล้วย้ายไปกวางจูเพื่ออยูใ่ กล้สามีที่นนั่
ครอบครัวซันได้ถูกสั่งให้ต้ งั รู ป “กามิดานา” หิ้งเทวรู ปซิ นโตในบ้าน เธอต้องย้ายหนี ไปอยูท่ ี่ปูซาน และ
บัดนี้ เพราะรู ปเคารพอีกนั้นแหละคนในครอบครัวจาต้องกระจัดกระจายแยกย้ายกันอยู่ อันตรายจาก
ระเบิดที่ตกลงมารอบ ๆ ตัว พวกเขาจะหนีไปที่ไหน ดูช่างมืดมนเหลือเกิน แก้มทั้งสองของนางเปี ยกชุ่ม
เป็ นประกายเมื่อกระทบกับแสงไฟ
มีเสี ยงตะโกนเรี ยกมาจากถนน “ฉันแลเห็นแสงไฟจากบ้านของเธอ มัทธิว”
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“ขอบคุณครับ คุณชอ” มัทธิ วร้องตอบ และดึงม่านปิ ดให้มิดชิด ระยะนี้มีสัญญาณภัยทางอากาศ
ทุก ๆ วัน นางซันหันไปทางจอนและราเชล “ลูกได้ยนิ เรื่ องที่มทั ธิ วพูดแล้วหรื อยังล่ะ” เธอถาม “พวก
เธอโตแล้ว มีสิทธิ ที่จะออกความคิดเห็นพวกเธอเห็นอย่างไรบ้างกับแผนการของเขา”
จอนเป็ นฝ่ ายพูดขึ้นว่า “ถ้ามัทธิ วจะต้องเข้าร่ วมในการไหว้รูปเคารพ เมื่อออกไปรบแล้ว บางที
คาแนะนาของเขาอาจดีที่สุดก็ได้”
มัทธิวรู้สึกขอบคุณสาหรับคาพูดของน้อง ถึงแม้เขาจะรู ้สึกมัน่ ใจว่าแผนการนี้เป็ นพระประสงค์
ของพระเจ้า แต่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและความยุง่ ยากที่เขานามาสู่ ครอบครัว ทาให้เป็ นที่
หนักใจแก่เขาอย่างใหญ่หลวง การสนับสนุนจากน้องชายและการเข้าใจดีต่อกัน ทาให้หวั ใจของเขา
สบายขึ้น
สาหรับนางซันนั้น ความคิดสงสารตัวเองได้ผา่ นพ้นไปเมื่อจอนกล่าวขึ้น “ครอบครัวเราจะ
แยกกันอยู”่ เธอกล่าวอย่างเชื่ อมัน่ เธอเคยยอมแยกสามีและออกจากกวางจูดีกว่าจะมีรูปเคารพไว้ในบ้าน
บัดนี้บุตรของเธอเผชิ ญกับการทดลอง เธอต้องไม่ให้เขาล้มเหลว พระเจ้าคุม้ ครองพวกเขา แต่พวกเขาจะ
ทาประการใดเล่า
ขณะที่เธอนัง่ คิด มีเสี ยงคนเรี ยกที่ประตูบา้ นผูเ้ รี ยกคือ นางสาวหวาง อาของพวกเขาซึ่งเป็ น
เพื่อนเก่าของครอบครัวซันนั้นเอง อาหวางกาลังเหน็ดเหนื่ อยจากการไต่ผาสู งมา มัทธิวได้เขียนจดหมาย
ไปบอกเธอตอนที่เขาผ่านการตรวจสอบจากแพทย์
โดยขอร้องให้เธออธิ ษฐานเผื่อเขาอย่างรี บด่วน
ดังนั้นเธอจึงมา นางซันดีใจที่ได้พบกับเธอ แต่ก็ประหลาดใจในความกล้าของเธอ “คุณมาถึงที่นี่ได้ยงั ไง
ไม่รู้หรื อว่าปูซานกาลังถูกบอมม์อยู?่ ”
อาหวางไม่ตอบ แต่หนั หน้าไปทางมัทธิว “ฉันต้องผ่านนาทีอนั น่าสะพรึ งกลัวในการเดินทางมา
นี้ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ฉนั ผ่านเขต ขอบใจสาหรับจดหมาย เธอได้อธิ ษฐานบนภูเขาใช่ไหม?”
ก่อนที่มทั ธิ วจะตอบ นางซันได้ถามอาหวางอีกครั้งว่ามาถึงที่นี่ได้อย่างไร
“ดิฉนั ต้องการมาทันที เมื่อได้รับจดหมายจากมัทธิ วยิง่ ได้รับข่าวเมื่อวานว่าปูซานถูกทิ้งระเบิด
และชีวติ ของพวกคุณอยูใ่ นระหว่างอันตราย ฉันจึงไม่อาจที่จะแยกไปจากพวกคุณได้”
อาหวางรู ้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ เพราะแอนดรู อายุ 9 ขวบ ไม่ได้วงิ่ ออกมาต้อนรับเธอ
เช่นเคย เธอจึงถามว่าเกิดเรื่ องร้ายอะไรขึ้น
สุ ดท้ายนางซันพูดขึ้นว่า “คุณมาทันเวลาพอดี พวกเรากาลังคิดถึงเรื่ องที่จะแยกกันอยูเ่ ป็ น
ความคิดของมัทธิว ซึ่งได้อธิ ษฐานแล้ว”
“อะไรนะ” อาหวางถามอย่างถอนใจ แต่เมื่อความคิดแวบหนึ่งผ่านเข้ามา เธอรู ้วา่ หมายความ
อย่างไร หลายครั้งที่เธอช่วยเหลือเขาเมื่อพวกเขาต้องการอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม และเครื่ องใช้ภายในบ้าน
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และเธอได้ช่วยเหลือไม่วา่ พวกเขาจะอยูท่ ี่ไหน ที่กวางจู ที่ปูซานหรื อที่โรงพยาบาลโรคเรื้ อน แต่ถา้
ครอบครัวนี้แยกย้ายกันอยู่ เธออาจจะช่วยเหลือได้นิดหน่อยเท่านั้นบุตรคนโตอาจสามารถทางานเลี้ยง
ตัวเองได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่บุตรคนเล็กจะต้องกลายเป็ นเด็กขอทานจรจัด เธอหันไปทางนางซัน
“คุณจะทาอย่างไรล่ะคะ”
“ยังไม่ตดั สิ นใจเลยค่ะ”
“มีอยูแ่ ผนการหนึ่งฉันคิดว่าทุกคนจะตกลง” ทุกคนพากันเข้ามาร่ วมปรึ กษากันอาหวาง และใน
ที่สุดก็ได้ตดั สิ นใจว่าให้ราเชล และแอนดรู ไปอยูส่ ถานเลี้ยงเด็กกาพร้ากูโป ส่ วนมัทธิ ว นางซันและหนู
น้อยรู ธไปหลบตัวอยูเ่ ทือกเขานัมแฮ แต่จอนเล่าจะไปอยูไ่ หน เขามีอายุมากเกินกว่าที่จะเข้าอยูใ่ นโรง
เลี้ยงเด็กกาพร้า ครั้นจะตามคุณแม่ไปหลบซ่อนตัวที่เทือกเขาหรื อก็ดูเป็ นการไม่สมควร
“ผมจะไปทางานที่โรงงานทาถังได้ไหม” เขาถามขึ้น
“ถ้าไม่มีทางอื่นก็ดีเหมือนกัน แต่แม่ไม่อยากปล่อยลูกไว้ที่นี่คนเดียว ลูกต้องไปที่ไหนสักแห่ง”
“ให้ผมไปปักปังลี ที่มทั ธิวเคยอยูแ่ ล้วได้ไหมครับ” ปักปังลีเป็ นโรงพยาบาลเล็ก ๆ สาหรับโรค
เรื้ อน ตั้งอยูเ่ ชิงเขา ที่โรงพยาบาลนี้ท่านศิษยาภิบาลซันเคยทางานมาแล้วชัว่ ระยะหนึ่ง
“ปักปังลี” อาหวางร้องเสี ยงหลงด้วยความตกใจ เธอยิง่ คิดก็ยงิ่ เห็นว่าน่ากลัวยิง่ ขึ้นเกือบจะพลั้ง
ปากออกมาว่า อย่า อย่า อยูใ่ นกลุ่มโรคเรื้ อน
แต่แล้วก็กลับพูดได้อย่างเยือกเย็น “เธออยูน่ นั่ ได้อย่างแน่นอน” แต่วา่ ภายในใจเธอแล้ว เธอ
ต้องการให้มีแผนการอื่นที่ดีกว่า ในที่สุดเธอก็ตดั สิ นใจว่าจอนต้องไปอยูใ่ นโรงพยาบาลโรคเรื้ อน เพราะ
ไม่มีที่อื่นที่ดีกว่านี้ อีกแล้ว ต่างคนต่างนัง่ เงียบ มึนชากับความกลัวและความเศร้า
เสี ยงหวอสัญญาณภัยทางอากาศดังมาแต่ไกล เป็ นเสี ยงเดียวเท่านั้นที่ทาลายความสงัดเงียบของ
ราตรี กาล
จอนลงรถไฟที่จินจูกบั อาหวาง ทั้งสองเริ่ มเดินทางไปตามที่ขรู ขระเป็ นระยะ 10 ไมล์ไปยังปัก
ปั งลี การที่จะพบบ้านสักหลังหนึ่งบนภูเขาไม่ใช่ง่ายนัก เป็ นบ้านของคนโรคเรื้ อน กลางคืนได้เข้ามาถึง
แล้ว ต้นไม้ต่าง ๆ ช่วยทาให้มืดทึบยิง่ ขึ้น
เขาต้องอดทนต่อการเหน็ดเหนื่อยจากการข้ามเนินเขาสู งหลายแห่ง จอนมัน่ ใจว่าเขาต้องได้รับ
การต้อนรับ แต่ไม่มนั่ ใจกับปฏิกิริยาของเขาที่จะมีต่อคนโรคเรื้ อน เขาอาจจะถอนตัวไปจากพวกโรค
เรื้ อนหรื อ
อาหวางรู ้สึกหนักใจในความคิดของเขา และพยายามปลอบใจเขา เพราะจอนมีอายุไม่ถึง 16 ปี
และต้องจากครอบครัวมา ยิ่งกว่านั้นเขาจะอยูท่ ่ามกลางคนโรคเรื้ อน โดยตัวเขาไม่เป็ นโรคเรื้ อน ทั้งนี้
เพื่อรักษาความเชื่อ อาหวางรู ้สึกสงสารเขาอย่างจับใจ
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“อาหวางครับ พวกนั้นทราบไหมว่าผมมา”
“ฉันทราบว่าพวกนั้นคอยเฝ้ าฉัน แต่ไม่คิดว่าจะมีเธอมาด้วย”
“พวกนั้นทุกคนรู ้จกั ผมไหมครับ”
“แน่นอน เธออาจรู ้จกั พวกนั้นเป็ นบางคน” เมื่ออาหวางเอ่ยชื่อ จอนจาได้หลายคน แต่ก็มีชื่ออื่น
ๆ ที่ไม่เคยคุน้ หูอย่างไรก็ตาม ไม่วา่ เขาจะรู ้จกั พวกนั้นหรื อไม่ เขาจะต้องพบเมื่อครอบครัวยินยอมให้เขา
มาที่นี่ เขามัน่ ใจที่จะทางานแทนคุณพ่อในกลุ่มคนโรคเรื้ อน แต่เมื่อเดินทางใกล้เข้ามากเท่าไร ความรู ้สึก
ลังเลใจของเขาก็เริ่ มมีมากขึ้น
“อาหวางครับ ผมจะต้องทาอะไรที่นนั่ ”
“ไม่มีอะไรหรอก เพียงแต่จุดไฟ ตักน้ า และผ่าฟื นให้เขา”
“ผมต้องถือตะกร้าออกไปเอาอาหารมาให้เขาหรื อเปล่า”
“ไม่ เธอไม่ตอ้ งทาอย่างนั้น ไม่จาเป็ นที่เธอจะต้องออกไป”
“มีอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ”
“ไม่มีหรอกจ๊ะ”
จอนชื่ นใจที่ได้ฟังเช่นนั้น เพราะเขาจะมีเวลาศึกษาพระคัมภีร์ และอธิ ษฐาน เขารู ้หน้าที่สาคัญ
อย่างหนึ่งของเขาคือ อธิ ษฐานเสมอ ๆ อธิ ษฐานเผือ่ คุณพ่อคุณแม่ และเผื่อพี่นอ้ งชายหญิงของเขา
ท่ามกลางความสงบเงียบในเย็นวันนั้น เสี ยงหวูดรถไฟกังวานมา ขณะที่รถเคลื่อนเข้ามาสู่ ปู
ซานเป็ นรถไฟมาจากจินจู อาจเป็ นเวลา 3 ทุ่มครึ่ งแล้ว อาหวางลุกขึ้นยืน (เพราะขณะที่คุยกันนั้นพวกเขา
นัง่ พักอยู)่
“เรารี บไปกันเถอะ” เขากล่าว
คนโรคเรื้ อนที่ปักปั งลีไม่ทราบว่าอาหวางจะมาเวลาไหน และพวกเขาได้เฝ้ าคอยเธอตลอดวัน
ตกกลางคืนเมื่อเธอมายังไม่ถึงพวกเขาได้ร่วมประชุม อธิ ษฐานตามปกติ แล้วเข้านอน แต่บางคนยังไม่
หลับ เพราะอ่านพระคัมภีร์
“หลับกันหมดแล้วหรื อ” อาหวางร้องถาม
“ยังไม่หมดค่ะ” มัคนายิกากิม ซึ่ งเป็ นผูม้ ีอายุนอ้ ยที่สุดในบรรดาผูเ้ ป็ นโรคเรื้ อนได้ออกไป
ต้อนรับหล่อน เธอถามว่าชายหนุ่มนั้นเป็ นใคร
“จอนของพวกเราไงล่ะ” อาหวางตอบ แล้วคนที่หลับอยูแ่ ล้วไปถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างรวดเร็ ว
เพื่อต้อนรับเขา
“คุณมาทาอะไรที่นี่ครับ” ผูเ้ ฒ่าคนหนึ่งกล่าวถามจอน
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“เขามาหาพวกคุณอีกครั้งหนึ่ ง” อาหวางตอบแทนอย่างรวดเร็ ว ความเงียบได้เกิดขึ้นชัว่ ขณะ
ต่อจากนั้นก็มีคนเริ่ มอธิ ษฐานด้วยน้ าเสี ยงตื่นเต้นและน้ าตา ภาพของจอนปรากฏย้อนหลังแก่พวกเขา
เป็ นภาพที่เต็มไปด้วยความเศร้า เมื่อหลายปี มาแล้ว ศิษยาภิบาลซันผูเ้ ป็ นที่นบั ถือของพวกเขาต้องติดคุก
และ จากประสบการณ์อนั นั้นทาให้พวกเขาได้ไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นเมื่อได้อธิ ษฐานร่ วมกันแล้วก็
ได้ทกั ทายจอนอีก จอนรู ้สึกขอบคุณต่อการต้อนรับ แต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะกระอักกระอ่านใจกับอวัยวะ
และรู ปร่ างหน้าตาอันผิดปกติของเขา
“คุณแม่ของคุณสบายดีหรื อครับ”
“ครับ ท่านสบายดี”
“แล้วมัทธิวละ สบายดีหรื อ”
“ครับ สบายดีครับ”
“พี่ ๆ น้อง ๆ คนอื่นล่ะ”
“ก็สบายดีครับ”
“ช่างโตขึ้นเร็ วจริ งนะ เกือบจะเป็ นหนุ่มใหญ่แล้ว” เฒ่าชิน อุทานขึ้น
“พวกคุณอาจต้องมีความยุง่ ยากที่นี่” อาหวางกล่าว
“ไม่จริ งเลยครับ คุณต่างหากล่ะที่ตอ้ งลาบาก พวกเรารู ้ดี” คนพวกนั้นกล่าวตอบ
“แต่ทาไมล่ะ จอนถึงได้มาที่นี่” มัคนายิกา เอ่ยขึ้น
“เขาบอกว่าเขามาช่วยเหลือพวกคุณแทนคุณพ่อของเขาทั้งนี้ก็เพราะพวกคุณพากันประสบกับ
ความลาบากยากแค้น” อาหวางหยุดพูด เธอคิดว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ตอ้ งคอยอธิ บายเวลาอื่น แต่
พวกเขายังไม่พอใจในคาตอบของอาหวางนัก ศิษยาภิบาลซันรักพวกเขาเสมือนน้อง และได้ใช้ชีวติ เพื่อ
ปรนนิบตั ิพวกเขา แต่จอนยังเป็ นเพียงชายหนุ่ม มันเป็ นสิ่ งที่ไม่น่าเชื่อที่เขามาที่นี่ ไม่ใช่เหตุผลอย่างอื่น
นอกจากทางานรับใช้พวกเขา เมื่อการสนทนายืดเยื้อต่อไป จอนง่วงนอน เจ้าภาพจึงนาตัวไปห้องพัก
แห่งหนึ่ง
อาหวางตื่นขึ้นในเวลากลางคืน และตกใจที่พบว่าจอนไม่ได้อยูใ่ นห้องเสี ยแล้ว เธอไม่ทราบว่า
มันเป็ นเวลาเท่าไร แต่เมื่อเธอรี บออกไปข้างนอก ยังมืดอยู่ มีแต่แสงดาวที่ส่องสว่างลงมาเท่านั้น เธอเดิน
ไปที่หอ้ งครัว แต่เขาไม่ได้อยูท่ ี่น้ นั เธอมองหารอบ ๆ บ้าน แต่ก็ยงั ไม่พบ เธอนึกขึ้นได้วา่ ที่ทางเล็ก ๆ
จากบ้านขึ้นไปยังภูเขา เธอจึงเดินขึ้นไปร้องเรี ยกหาเขาอย่างเบา ๆ แต่ไม่มีเสี ยงตอบ เธอปี นป่ ายขึ้นไป
อีกระยะหนึ่งจึงได้ยนิ เสี ยงของจอนดังขึ้นท่ามกลางความเงียบของราตรี
“อ้อ......เขาไปอธิษฐาน” เธอร้องบอกตัวเอง ประหลาดใจที่เขากล้าปี นภูเขาในเวลากลางคืน
เมื่อหล่อนเดินเข้ามาใกล้เสี ยงของจอนก็ปรากฏแว่วมาอย่างชัดเจน
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“พระบิดาเจ้าข้า บุคคลเหล่านี้เป็ นคนที่คุณพ่อของข้าพระองค์ได้ปรนนิบตั ิ และเพราะเขาต้อง
ทนทุกข์เพื่อเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงปิ ติยนิ ดี ถ้าข้าพระองค์ได้ช่วยเหลือเขาข้า
พระองค์ได้ต้ งั ใจจะเป็ นคนรับใช้คนโรคเรื้ อนและเต็มใจที่จะเป็ นโรคเรื้ อนด้วย ขอพระองค์โปรดชาระ
ล้างจิตใจของข้าพระองค์ และช่วยเหลือข้าพระองค์ให้ได้ปรนนิบตั ิพวกเขาด้วยความยินดีเถิด”
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3. ก้ าวใหม่ ของมัทธิว
ในวันที่ 15 สิ งหาคม 1945 ญี่ปุ่นยอมจานนต่อกองทัพพันธมิตร เสรี ภาพของเกาหลีกลับคืนสู่
ความมัน่ คงแน่นอน พร้อมกับเสี ยงระฆังก้องกระหึ่ มและเสี ยงประชาชนเป่ าแตร และรื่ นเริ งผูเ้ คยอยู่
ภายใต้การกดขี่ข่มเหง จากการยึดครองของญี่ปุ่นเป็ นเวลา 36 ปี เกาหลีกลับเป็ นประเทศเสรี ภาพอีกครั้ง
หนึ่ง นักโทษตลอดชีวิตได้รับการปลดปล่อยออกมา ครอบครัวได้กลับคืนหากันอีก ราเชลและแอนดรู
กลับจากสถานเลี้ยงเด็กกาพร้ากูโป จอนกลับจากภูเขาปักปังลี มัทธิวและนางซันกลับจากภูเขานัมแฮศิษ
ยาภิบาลซันก็กลับจากเรื อนจาจุงจูถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ
นอกเสี ยจากคุณปู่ ซันผูซ้ ่ ึงเฝ้ าอธิ ษฐาน
สม่าเสมอเพื่อบุตรชายในคุกและเขียนจดหมายให้กาลังใจบุตร ต้องถึงแก่กรรมลงในปี นั้นที่แมนจูเรี ย
ขณะที่อายุได้ 75 ปี
แต่เมื่อพวกเขาพยายามเจริ ญรอยตามอดีตชีวติ ในครั้งก่อน จึงพบว่าไม่เป็ นของง่ายที่จะสร้าง
ความสู ญสลายในอดีตให้กลับคืนมาสู่ สภาพเดิม ขณะนั้นจอนอายุได้ 17 ปี เขาถูกบังคับให้ออกจาก
โรงเรี ยนชั้นประถม ขณะเรี ยนอยูป่ ี ที่ 2 เนื่องจากการโต้แย้งเรื่ องรู ปเคารพและถึงแม้คุณปู่ ของเขาได้
สอนหนังสื อจีนให้แก่เขาที่บา้ น แต่เขาก็ไม่ได้เข้าเรี ยนอีกเพราะครอบครัวต้องย้ายที่อยูเ่ รื่ อย ๆ เขา
พยายามเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยม แต่ก็ได้รับคาตอบว่าเขามีอายุเกินกาหนดเสี ยแล้ว
อย่างไรก็ดีในที่สุดโรงเรี ยนซู นซันก็ได้รับจอนเข้าเรี ยนทั้งนี้โดยอาศัยการช่วยเหลือจากศิษยาภิ
บาลคนหนึ่ง ซึ่ งเป็ นเพื่อนของบิดาเขา เขาจากบ้านเข้าเรี ยนที่ซูนซัน ต่อมาน้องชายและน้องสาวของเขา
ได้เข้าเรี ยนด้วย และทั้งสามได้อาศัยอยูท่ ี่นนั่ กับลุงโดยการดูแลของศิษยาภิบาลท่านนั้น
จอนเรี ยนหนักที่โรงเรี ยน แต่ไม่ค่อยประสบผลสาเร็ จนัก การศึกษาปี แรกผ่านการสอบไล่ได้
คะแนนต่ามาก เขาไม่เคยเข้านอนก่อนเที่ยงคืนและไม่เคยตื่นหลังตีหา้ เขาจะใช้น้ าเย็นหยดลงบน
ใบหน้าในกลางคืนบ่อย ๆ เพื่อกันไม่ให้หลับ และบ่อยครั้งที่จมูกของเขามีเลือดกาเดาออกและหน้ามืด
ตาลาย ทาให้เขาเหน็ดเหนื่อย ตามรายงานบันทึกทางโรงเรี ยนกล่าวว่าเขาเป็ นเด็กดีใจเด็ดเดี่ยวและหนัก
แน่น นอกจากนี้ยงั มีคากล่าวไว้วา่ เขาพยายามทางานหนักกว่านักเรี ยนอื่นสองเท่า เขาได้อธิ ษฐานเป็ น
ประจาทุกวันและได้เข้านมัสการที่โบสถ์ บางทีเขาใช้เวลาอธิ ษฐานในโบสถ์ท้ งั คืน
มัทธิ วดูหนังสื อดึกในเวลากลางคืนด้วย เพราะเขามีความมุ่งหมายไปเรี ยนต่อที่อเมริ กา ดังนั้น
จึงใช้เวลาสนใจศึกษาภาษาอังกฤษ เขาประสบความสาเร็ จมากกว่าจอน ก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษและ
ดนตรี
ที่โรงเรี ยนมัธยมซูนซัน มีบุตรชายหญิงของศิษยาภิบาล ราซึ่ งเป็ นเพื่อนกับศิษยาภิบาลซันไปมา
หาสู่ กนั เสมอ
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เด็กสองครอบครัวนี้สนิทสนมคุน้ เคยกันมาก ในวันนั้นเด็กหญิงทั้งสอง ราเชลและซูนเคียมอยู่
ด้วยกันที่บา้ นศิษยาภิบาลรา ขณะที่เขาสนทนาและหัวเราะกันอยูน่ ้ นั เซมิน บุตรชายศิษยาภิบาลราก็เดิน
เข้ามา
“ฉันได้ยนิ เรื่ องที่น่าสนใจจากจอนวันนี้ ” เขาพูดขึ้นพร้อมกับวางหนังสื อไว้
“เรื่ องอะไรคะ” ราเชลและซูเคียมถามขึ้นพร้อมกัน
“ฉันได้ยนิ ว่ามัทธิ ว เป็ นล่ามให้ทหารอเมริ กนั คนหนึ่งและช่วยให้เขาพ้นจากความยุง่ ยาก”
“ใช้แล้ว พวกเราออกไปซื้ อของพร้อมกัน” ราเชลกล่าว
“ถ้าเช่นนั้น ฉันเชื่อว่าเธอรู ้เรื่ องดีกว่าฉัน ราเชลช่วยเล่าให้ซูนเคียมฟังบ้างซิ ”
ราเชลได้เล่าถึงเมื่อสองสามวันก่อนว่า เธอผ่านร้านเย็บผ้าแห่งหนึ่งเห็นคนออกันอยูเ่ ต็ม และ
เมื่อมองดูก็เห็นเจ้าของร้านกับทหารอเมริ กนั คนหนึ่งตะโกนเถียงกันอยูด่ ว้ ยความโกรธ
มัทธิวเข้าไปในร้านเพื่อดูวา่ เขาเถียงกันด้วยเรื่ องอะไรแล้ว ก็ได้ทราบว่าทหารคนนั้นเข้าไปซื้ อ
ผ้าลายปั ก และบังเอิญได้เหยียบแก้วใบหนึ่งแตก เป็ นแก้วราคาแพงหายาก ทหารคนนั้นกล่าวคาขอโทษ
และเต็มใจที่จะจ่ายเงินชดใช้ค่าเสี ยหายให้ แต่มีเงินติดตัวไปไม่พอ เขาต้องการให้เจ้าของร้านทราบว่า
เขาจะกลับเข้าไปที่ค่ายพร้อมกับนาเงินจานวนตามที่ตอ้ งการมาให้ แต่เจ้าของร้านไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ
คิดว่าทหารคนนั้นจะเข้าไปกองบัญชาการทหารอเมริ กนั เกรงว่าหากเข้าไปจะเกิดเรื่ องเดือดร้อนขึ้น เรื่ อง
จึงไม่ลงเอยกันได้
มัทธิ วได้อธิ บายให้แต่ละฝ่ ายเข้าใจ ทหารคนนั้นจากไปหลังจากนั้นสิ บห้านาทีเขากลับมาพร้อม
กับเงิน และนาของขวัญมาให้มทั ธิวด้วย และขอโทษที่ทาให้เขาต้องพลอยเสี ยเวลา
นี้เป็ นจุดเริ่ มต้นมิตรภาพระหว่างมัทธิ ว
และทหารคนนั้นและมัทธิ วก็ถือโอกาสนี้ปรับปรุ ง
ภาษาอังกฤษของเขาด้านการสนทนา ก่อนหน้านี้มทั ธิวเสนอครู ที่โรงเรี ยนว่าควรใช้ภาษาอังกฤษล้วน
ในชัว่ โมงที่สอนภาษาอังกฤษ แต่นกั เรี ยนคนอื่น ๆ ไม่เห็นด้วย เฉพาะอย่างยิง่ คนที่ไม่ชอบเขา
“อวดดีนกั เขาคิดว่าจะต้องเดินทางไปศึกษาที่สหรัฐ” พวกนั้นเย้ยถากถาง
ดังนั้นจึงเห็นคุณค่าโอกาสที่จะต้องสนทนากับทหารอเมริ กนั มากกว่าสนทนาในชัว่ โมงอังกฤษ
ที่โรงเรี ยน พวกทหารพากันแปลกใจที่มทั ธิ วอายุ 22 ปี แล้ว แต่ยงั เรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยมทหารคนนั้นเป็ นคริ ส
เตียน
เรื่ องราวที่มทั ธิ วเล่าเกี่ยวกับชีวติ ของเขา
และเหตุผลที่ตอ้ งเข้าโรงเรี ยนเมื่ออายุมากเป็ นที่
ประทับใจทหารคนนั้นอย่างยิง่
เรื่ องราวเกี่ยวกับมัทธิ วแพร่ กระพือไปในกลุ่มทหารอเมริ กนั อยูใ่ นเมือง และเป็ นที่รู้จกั กันใน
บรรดาพวกทหารว่า “นักเรี ยนแก่”
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ฤดูร้อนผ่านไป และฤดูใบไม้ร่วงก็เข้ามา ฤดูการเก็บเกี่ยวในทุ่งนานอกเมืองซูนซันซึ่ งเป็ นเมือง
เล็ก ๆ เกือบจะผ่านพ้นไปแล้ว
มัทธิวเดินเข้าไปที่บริ เวณสนามบ้าน
“จอนยังไม่มาหรื อนี่ ” เขาร้องถามราเชล
“ยังไม่มาค่ะ”
“เขาไปที่บา้ นเชมินอีกหรื อ” มัทธิ วถามพลางนัง่ ลงบนพื้นไม้กระดาน
“ฉันคิดว่าเขายุง่ อยูก่ บั การฝึ กกีฬา”
“การกีฬาเป็ นเรื่ องดี แต่เขาเอาเวลาที่ไหนมาฝึ กนะ ในเมื่อเวลาเรี ยนก็ยงั ไม่พอ”
“แต่มีคนบอกว่าเขาเป็ นนักวิง่ ระยะทางร้อยเมตรที่เร็ วที่สุดในโรงเรี ยนแน่ะค่ะ”
“ใช่”
ขณะนั้นเอง นางซันเดินเข้ามา มีตะกร้าทูนบนศีรษะมาด้วย และมีซาราห์บุตรที่เกิดใหม่อยูบ่ น
หลัง ซาราห์ตื่นขึ้นและยิม้ ราเชลรับซาราห์มาอุม้ ขณะที่นางซันถือตะกร้าเดินเข้าไปในครัว
“คุณแม่คะ คุณพ่อไปไหน”
“ท่านไปนาการประชุมเทศนาที่ปูซานจ้ะ บางทีอาจกลับมาในวันสองวันนี้ก็ได้”
“แล้วคุณแม่ซ้ื อของอะไรมาบ้างคะ”
“แม่กาลังรอให้ลูกถามอยูท่ ีเดียว แม่ซ้ื อข้าว ถัว่ เขียวและปลาร้าที่แม่เคยซื้ อที่โยซุ วนั ก่อน” นาง
ซันตอบ
“เอ้อ ถ้าเช่นนั้นวันนี้คุณแม่จะพักอยูก่ บั เราได้ไหมคะ” ราเชลถาม พรางสวมกอดหนูนอ้ ยซา
ราห์เข้าไว้ในวงแขน
“ลูกอยากให้แม่อยูท่ ี่นี่ในวันอาทิตย์หรื อจ๊ะ”
พวกเด็ก ๆ รอคอยการกลับมาเยีย่ มของคุณแม่ทุกระยะ 14 วัน นางซันได้นาอาหารต่าง ๆ ซึ่งมี
ทั้งปลาและเนื้อเพื่อเป็ นอาหารเพิ่มเติมจากผัก และข้าวอันเป็ นอาหารประจาวันของพวกเขา นอกจากนี้
เธอยังนาเสื้ อผ้าทั้งหมดไปซักและนากลับมาให้ในคราวที่ตอ้ งกลับมาเยีย่ มอีก
อาทิตย์น้ นั นางซันได้ไปร่ วมประชุมซึ่ งมัทธิวเป็ นผูเ้ ทศนา
เป็ นการประชุมของสมาคม
นักศึกษาคริ สเตียน มัทธิ วกล่าวถึงเรื่ องจริ งของหญิงสาวผูห้ นึ่งซึ่ งถูกพวกไตวันกุนฆ่าตายในระหว่างที่
พวกคริ สเตียนถูกข่มเหง ทหารที่ได้รับคาสัง่ ให้ยงิ เขาขอร้องให้เธอเลิกล้มความเชื่ อและหนีไปเป็ น
อิสระ แต่เธอยืนหยัดมัน่ คง พูดให้ทหารทราบว่าถ้าหากเธอตาย เธอต้องได้ไปสวรรค์และได้ขอร้องเขา
ให้กลับใจใหม่ ทหารได้ยงิ หล่อน แต่ต่อมาทหารผูน้ ้ นั กลับใจเป็ นคริ สเตียน และคริ สตจักรได้สร้างขึ้น
ตรงที่เธอถึงแก่กรรม
เรื่ องนี้ได้กลายเป็ นสิ่ งที่ทาให้คริ สตจักรเจริ ญงอกงามขึ้นและจากคริ สตจักรนี้
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คนงานสตรี หลายคนได้ออกไปสู่ คริ สตจักรอื่นโดยวิธีน้ ีแหละ มัทธิ วย้าการตายของเธอทาให้เกิดผลมาก
ขึ้น เขาขอร้องให้ผฟู ้ ังทั้งหลายได้พ่ งึ พานักอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์เจ้าตลอดไป แม้วา่ จะต้องตาย พวกเขาก็
ยอมเป็ นดังหญิงที่ตายนั้นแทนที่จะได้ชีวติ รอด
คาเทศนาของมัทธิ วได้ทาให้ผฟู ้ ังประทับใจใหญ่หลวงและหัวใจของนางซันเต็มไปด้วยความ
ภาคภูมิใจ เรื่ องนี้ เป็ นข้อพิสูจน์ได้วา่ ได้รับความเชื่อซึ่ งจะทาให้เขาเจริ ญรอยตามคุณพ่อของเขา สุ ดท้าย
เธอเริ่ มเห็นความบริ บูรณ์อนั เต็มเปี่ ยมจากการพยายามของศิษยาภิบาลซันผูเ้ ป็ นสามี
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4. เกิดจากจลาจลในซูนซัน
วันที่ 21 ตุลาคม 1948 ศิษยาภิบาลซันได้มีโอกาสอยูก่ บั บ้าน (ที่โรงพยาบาลโรคเรื้ อน) และโดย
ที่ไม่คาดฝันมาก่อน แอนดรู กลับมาจากซูนซันถึงบ้าน ซูนซันเป็ นเมืองที่เขาและรู ธเรี ยนหนังสื ออยู่
“แอนดรู กลับมาบ้านมีธุระอะไรหรื อเปล่าลูก”
“มัทธิ วให้ผมกลับครับ เพราะกลัวว่าคุณพ่ออาจกังวลใจเกี่ยวกับเรื่ องถูกรุ กราน ผมถูกห้าม
เดินทางข้ามเขต แต่เมื่อบอกพวกทหารว่าจะเดินทางกลับบ้าน เขาจึงอนุ ญาตให้ผา่ นได้”
“แล้วพี่ของเธอล่ะ ทุกคนสบายดีไหม”
“ครับ สบายดี แต่พวกเขาก็กงั วลใจมาก หลังจากได้อธิษฐานในเวลาเช้าแล้วจึงบอกให้ผมกลับ
บ้าน เขาบอกให้ผมเรี ยนหนักและให้เชื่อฟังพ่อแม่ เพื่อเขาจะได้พบผมอีกในเมืองสวรรค์ ผมคิดว่าที่จริ ง
แล้ว การที่เขาส่ งผมกลับบ้าน เป็ นเพราะอาหารของพวกเขาขาดแคลน”
ในวันก่อนที่แอนดรู จะเดินทางกลับบ้าน กองจลาจลคอมมิวนิสต์กองหนึ่งได้เปิ ดฉากก่อการ
ร้ายขึ้นเป็ นครั้งแรกในโยซุ แล้วโดยสารรถไฟไปยังซูนซัน พวกคอมมิวนิสต์ได้สังหารตารวจมากมาย
เพราะเยาวชนคอมมิวนิสต์ที่นนั่ ให้การร่ วมมือ จึงยึดเมืองซูซนั ไว้ได้ ได้สังหารผูน้ าประชาชนในเมือง
สังหารคนมีเงินและคนที่มีชื่อเสี ยงในฐานะเป็ นสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ ายขวาเสี ยหลายคน และทิ้งศพ
อันปราศจากวิญญาณนอนไว้เกลื่อนถนน
วันรุ่ งขึ้นมีข่าวลือว่าจอนถูกหน่วยก่อการจลาจลฆ่าตาย พวกโรคเรื้ อนเหมือนจะเศร้าลสดใจ
มากกว่าศิษยาภิบาลซัน และครอบครัวของเขาเสี ยอีก ท่านไม่อยากจะเชื่อในข่าวนี้ ได้พดู ขึ้นว่า “ไม่
เป็ นไร ไม่วา่ ลูกของผมจะตายหรื อมีชีวิตอยู่ ไม่มีสิ่งใดต้องกังวลใจ หากพวกเขาตายก็จะได้ไปอยูบ่ น
สวรรค์ และถ้าพวกเขามีชีวิตอยูก่ ็ถวายตัวเพื่อราชกิจของพระเจ้า” และเพราะเหตุที่เขาบังคับใจไม่ให้มี
ความรู ้สึกอย่างใดเกิดขึ้น พวกโรคเรื้ อนและนางซันจึงได้สงบใจไม่ตื่นเต้นด้วย
ทุกคนได้เฝ้ าคอยจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม แต่ยงั ไม่มีข่าวคราวอันใดมาถึง ไม่มีข่าวจากมัทธิวจาก
จอนหรื อจากราเชลและจากลุงของเธอ ซึ่งเดินทางไปซูนซันเมื่อวันก่อนเพื่อสื บดูวา่ เกิดอะไรขึ้น
วันที่ 25 เดือนตุลาคม ตลอดบ่ายนั้นนางซันยังรู ้สึกเงียบเหงามาก มีเสี ยงปลุกเธอให้ตื่นจาก
ภวังค์วา่
“คุณซัน ลูก ๆ ของคุณมาแล้ว” เธอวิง่ ไปหาทันที แต่แลเห็นเพียงราเชลกับรู ธซึ่ งออกจากบ้าน
ไปเมื่อสองวันก่อนเท่านั้น
เธอดีใจ ระคนไปด้วยความหวาดกลัว
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“ลูกแม่ลูกชายของแม่ไปไหน” เธอร้องไห้กบั ตัวเองร้องไห้กบั รู ธและราเชล ถามหาจอน
และมัทธิ วว่ามาหรื อไม่ แต่ไม่มีเสี ยงตอบ “บางทีลูกทั้งสองไม่ได้ยนิ เสี ยงของเรา” เธอคิดและวิง่ ตรงไป
ยังราเชล
“บอกแม่ซิ จอนไม่ตาย ใช่ไหม บอกแม่ เขายังไม่ตายเขายังไม่ตาย” แต่ราเชลนิ่งเงียบ ส่ วนรู ธ
สะอื้นไห้ไม่อาจควบคุมจิตใจไว้ได้
“มัทธิ วล่ะเป็ นอะไรไปหรื อเปล่า” เงียบไม่มีคาตอบ
“ราเชล ทาไมลูกจึงไม่พดู ”
ราเชลร้องไห้โฮออกมาแทนคาตอบ
“มัทธิวและจอนคงตายเสี ยแล้ว” ดวงตาของนางซันเบิกโพลง และน้ าตาเหือดแห้งไป “มัทธิวมา
ร้องเพลงให้เราฟังที่นี่เมื่อสองสามวันก่อนนี้ เองและจอนก็มาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเพื่อเปลี่ยนเสื้ อผ้า แต่
บัดนี้พวกเขาตายเสี ยแล้ว” แล้วเธอก็รู้สึกหน้ามืดเป็ นลมไป
“ให้เรา....ให้เราอธิ ษฐานด้วยกันเถอะ”
ซันกล่าวขึ้นอย่างรวดเร็ ว มันเป็ นการ
อธิ ษฐานอย่างสั้น ๆ แต่ใช้เวลานานจึงจบ ทั้งนี้เป็ นเพราะถูกขัดจังหวะด้วยเสี ยงร้องไห้ของคนที่ได้ฟัง
เรื่ องนี้ และท่าน
ซันก็ไม่อาจที่จะรับความเศร้าโศกที่ประดังเข้ามาท่วมท้นหัวใจเขาไว้ได้
เขาจะอธิ ษฐานได้อย่างไร เขาจะพูดอย่างไรกับพระเจ้าบนสวรรค์ผซู ้ ่ ึ งได้พรากเอาสมบัติอนั ล้ า
ค่าทั้งสองจากเขาไป เขาไม่กล่าวตาหนิติเตียนใคร เพราะตลอดระยะเวลาหลายปี ที่เป็ นสาวกและได้รับ
ความทุกข์เวทนา เขาเรี ยนรู้ถึงการยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้า และบัดนี้พระวิญญาณของพระเจ้า
ได้เข้ามาอยูจ่ ิตใจของเขา ทาให้เขาอธิษฐานได้แล้ว “พระบิดาที่รัก พวกข้าพระองค์ขอบพระคุณ
พระองค์ที่บุตรยอมตายเพราะเห็นแก่พระองค์ และถึงแม้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายไม่ทราบว่าใครเป็ นคนฆ่า
เขา แต่พวกข้าพระองค์ก็ขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่บุคคลเหล่านั้น
“พระบิดาเจ้าข้า.....พระบิดาเจ้าข้า” เขาคร่ าครวญ “โปรดให้ความรักแก่พวกข้าพระองค์เป็ น
ความรักที่จะได้อภัยบุคคลเหล่านั้น โปรดอภัยบาปให้พวกข้าพระองค์.....พวกข้าพระองค์กราบทูลขอสิ่ ง
เหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริ สต์เจ้า อาเมน”
ราวกับสัญญาณระฆังเรี ยกขาน พวกโรคเรื้ อนทุกคนได้เข้ามาประชุมในโบสถ์เพื่อร้องเพลง
และเฝ้ าอธิษฐานเป็ นการปลอบประโลมใจ
ของพวกเขา หลังจากการอธิษฐานและร้องเพลง
หลายครั้งผ่านไป ผูเ้ ฒ่าคนหนึ่งได้ขอร้องให้คุณฮองซึ่ งกลับมาพร้อมกับราเชลและรู ธเล่าเรื่ องราวอย่าง
ละเอียด เพราะทุกคนอยากจะทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นอย่างไร
คุณฮองยืนขึ้นพูดด้วยความหนักใจ แต่เขาทราบว่าเรื่ องที่เขาจะพูดเป็ นเรื่ องถวายเกียรติแด่พระ
เจ้า เขาเริ่ มต้นพูดว่า
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“ข้าพเจ้าเดินทางไปซูนซันเช้าวันนี้ แม้วา่ จะถูกเจ้าหน้าที่เรี ยกให้หยุดตรวจค้นหลายครั้ง แต่ก็
ได้รับอนุญาตให้เดินผ่านไปได้ ในเมื่อข้าพเจ้านาพระคัมภีร์ออกมาพร้อมกับอธิ บายถึงสาเหตุวา่ ทาไม
ข้าพเจ้าจึงต้องเดินทางไปซูนซัน ข้าพเจ้าไปถึงที่น้ นั เสี ยงปื นยังคงคารามอยูต่ ามถนนต่าง ๆ เมื่อใกล้
สถานีซูนซันเข้าไปก็เห็นภาพที่ขา้ พเจ้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลย ศพต่าง ๆ กองพะเนิ นอยูต่ ามถนนเต็ม
ไปหมด”
คุณฮองหยุดพูดครู่ หนึ่ง
เมื่อเขาพยายามย้าคาพูดออกมาจากใจถึงความจาอันน่าขยะแขยงที่
ปรากฏแก่สายตาของเขา แล้วกล่าวต่อไปว่า
“ข้าพเจ้าได้เดินปะปนไปกับฝูงชนเพื่อมองหาญาติพ่อแม่และเด็ก ๆ แล้วรี บรุ ดไปยังที่ซ่ ึงจอน
และมัทธิ วอาศัยอยูแ่ ต่แลเห็นเพียงบ้านที่ปิดประตูแน่นเท่านั้น บางทีทุกคนอาจออกไปหมดข้าพเจ้าคิด
และเริ่ มรุ ดไปตามทางที่ตรงไปยังคริ สตจักร แต่ฉุกละหุ กคิดขึ้นมาได้จึงหันกลับมาที่บา้ นอีก แล้วร้อง
ตะโกนถามเข้าไปด้วยเสี ยงอันดัง มีใครอยูข่ า้ งในบ้างไหม ผมมาจากโรงพยาบาลโรคเรื้ อน พวกคุณได้
ยินหรื อเปล่าครับ
“ในที่สุดก็มีสตรี คนหนึ่งเปิ ดประตูเดินออกมา เมื่อเธอเห็นข้าพเจ้าแล้ว เธอก็เรี ยกราเชล พร้อม
กันนั้นก็มีรูธและมัคนายกยังเดินตามออกมาด้วย ตาของพวกเขาบวมเพราะร้องไห้
“พี่ของหนูตายเสี ยแล้ว ราเชลสะอื้น
“โดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้ฟังข่าวเช่นนี้ ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าโลกทั้งโลกหมุนคว้างไป แล้วถาม
ว่าศพของพวกเขาอยูท่ ี่ไหน
“มีคนพบศพพวกเขา เธอพูด และต่อจากนั้นเธอได้เล่าเรื่ องที่เกิดขึ้นให้ฟังต่อไป”
คุณฮองหยุดถอนหายใจ ผูฟ้ ังในคริ สตจักรตึงเครี ยดและสงบนิ่ง
“ตอนเช้าวันที่ 20 ตุลาคม” เขาพูดต่อ “เด็กทุกคนไปโรงเรี ยน มัทธิ วกลับบ้านก่อนกาหนด บอก
ว่ามีเรื่ องวุน่ วายเกิดขึ้นในเมือง เขาได้ไปที่สถานีซูนซันพร้อมกับผูม้ าเยีย่ มคริ สตจักรคนหนึ่ง ที่สถานีเขา
ได้พบรถไฟบรรทุกทหารเต็มไปหมดแทนที่จะเป็ นผูโ้ ดยสารธรรมดา
“การต่อสู ้ได้เกิดขึ้นระหว่างทหารและตารวจ ประชาชนต่างพากันแตกกระเจิงหนีไปคนละทิศ
ละทางเพื่อหลบกระสุ นปื นที่ปลิวว่อนไปทัว่ ต่อมาเมื่อนักเรี ยนคนอื่นยกเว้นจอนกลับบ้านหมดแล้ว เขา
เริ่ มกระวนกระวายใจ เสี ยงปื นต่อสู ้กนั ยังดังขึ้นเรื่ อย ๆ และดูเหมือนใกล้เข้ามาสู่ ใจกลางเมืองทุกขณะ
ตอนนั้นมัคนายกยังได้ออกไปที่ถนนกับมัทธิวจึงได้ทราบจากคนเดินถนนว่า พวกคอมมิวนิสต์ก่อกบฏ
พวกจลาจลกล่าวว่ากองทัพประชาชน ได้ยดึ เส้นขนานที่ 38 ไว้ได้ ไตคูและปูซานถูกยึดแล้ว โยซุ
และซูนซันจะเป็ นเมืองที่ตอ้ งถูกยึดต่อไป เมื่อได้ฟังเรื่ องนี้ทุกคนจึงได้ซ่อนตัวอยูใ่ ต้ถุนหลบภัยของ
เพื่อนบ้าน
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“จอนกลับถึงบ้านเมื่อพลบค่า เขาบอกว่าเป็ นเพราะคอมมิวนิสต์ก่อการจลาจล พวกนั้นได้ลอ้ ม
โรงเรี ยนไว้ แต่สุดท้ายก็ได้อนุญาตให้พวกเขากลับบ้าน จอนรู ้สึกว่าเรื่ องนี้ เป็ นการต่อสู ้ระหว่างฝ่ ายถูก
และฝ่ ายผิด และเป็ นการท้าทายคริ สเตียนให้ยนื หยัดต่อสู ้ ถ้อยคาดังกล่าวมานั้นเขาพูดกับเชมิน
สาหรับมัทธิวนั้น เมื่อมัคนายกยังขอร้องให้เขาหาที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัว เขาตอบว่า พระเยซูเป็ นที่พ่ งึ
อันปลอดภัยแห่งเดียวของเขา และปฏิเสธ ที่จะซ่อนตัว”
เสี ยงของคุณฮองสั่นเครื อด้วยความภาคภูมิใจขณะที่เล่าถึงความกล้าหาญและความเชื่อของเด็ก
ทั้งสอง
“วันต่อมาเป็ นวันที่ 21 ตุลาคม เด็กทั้งสองตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ แม้วา่ ตลอดคืนจะหลับเพียงเล็กน้อย
ก็ตาม มัทธิวกล่าวว่าเขาฝันประหลาด แต่เมื่อมัคนายกได้ถามเขาเกี่ยวกับความฝันนั้น เขาก็ไม่ได้พดู
อะไรอีก ทันใดนั้นเอง หลังจากอาหารเช้าและการอธิ ษฐานผ่านไปแล้ว จอนส่ งแอนดรู ไปโรงพยาบาล
โรคเรื้ อน หลังจากนั้นเขาเดินไปที่บ่อน้ าหลังบ้านเพื่ออาบน้ าและเปลี่ยนเสื้ อผ้าใหม่ จากนั้นพี่นอ้ งทั้ง
สองจึงเข้าไปในห้องด้วยกันเพื่ออธิ ษฐาน เมื่อกลับออกมาใบหน้าของพวกเขาซี ดเผือด อีกครั้งหนึ่ง
ที่ศิษยาภิบาลยังขอร้องให้มทั ธิ วเล่าความฝันของเขา แต่เขานิ่งเงียบ เพื่อนบ้านซึ่ งพวกเขาเคยหลบภัยใต้
ถุนบ้านเมื่อวันก่อนได้เชิ ญพวกเขาไปซ่อนตัวอีก แต่จอนและมัทธิวปฏิเสธที่จะไป มัคนายกยังขอร้อง
ให้เขาหนีไปอยูท่ ี่โรงพยาบาลโรคเรื้ อน แต่เขาพูดว่าหากถูกจับระหว่างทางเข้าก็จะเป็ นที่อบั อาย พวกเขา
จะพักอยูท่ ี่นี่เพื่อเผชิญกับสิ่ งยุง่ ยากต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
“หลังจากอาหารเช้าซึ่ งรับประทานกันอย่างรวดเร็ วผ่านพ้นไป มัคนายกยังได้ไปที่บา้ นของ
เพื่อนบ้านคนหนึ่ง ประมาณเวลาสิ บโมงเช้า มีนกั ศึกษากลุ่มหนึ่งได้มาล้อมบ้านเขาแล้วตะโกนส่ งเสี ยง
ลัน่ ถึงแม้จะมีความตกใจกลัวมากสักเพียงใด มัคนายกยังได้รีบกลับไปบ้าน พบว่ามัทธิ วถูกกลุ่ม
นักศึกษาพวกนั้นรุ มตีอยู่
“พวกคุณทากับผมเช่นนี้ทาไมนะ” มัทธิ วกล่าวขึ้น “ผมไม่ได้ทาผิดอะไรนี่ ”
“ไม่ผดิ หรื อ เจ้าหนุ่มขี้ขลาด แกใช่ไหมที่พดู ว่าอยากจะไปเรี ยนต่อที่อเมริ กา”
“ฟังทางนี้ มัทธิ วกล่าวตอบ ผมไม่ใช่เจ้าหนุ่มคนขี้ขลาด ผมเป็ นคริ สเตียนและผมไม่ตอ้ งการให้
ถูกตราหน้าว่าเป็ นอะไรทั้งนั้น ผมไม่เคยแอบอ้างใครในงานที่ผมต้องทา”
“หุ บปากเสี ยนะ นี่แกยังมีใจเป็ นคริ สเตียนอยูอ่ ีกหรื อ”
“พวกคุณหมายถึงอะไรนะที่ถามอย่างนั้น การมีใจเป็ นคริ สเตียนมีความเชื่ออย่างคริ สเตียนผิด
ด้วยหรื อ ถึงพวกคุณจะตัดศีรษะผมขาดออก คุณก็พรากเอาความเชื่อของผมไปไม่ได้”
“ตีมนั ใครคนหนึ่งตะโกนขึ้น อีกคนหนึ่งนาแผ่นไม้หนาที่ตอกตาปูไว้ที่เขา ต่อจากนั้นก็หนั ไป
ทางมัคนายกยัง ซึ่ งอยูใ่ นห้องถัดไป”
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“คุณเป็ นใคร”
“เป็ นช่างไม้”
“คุณเป็ นญาติกบั เจ้าหนุ่มสองคนนี้หรื อเปล่า?”
“ไม่ใช่ ผมเป็ นเพียงเจ้าของบ้านเท่านั้น และเมื่อนางยังได้กล่าวสนับสนุนคาพูดสามีดว้ ย ดังนั้น
พวกเขาจึงละจากสองสามีภรรยาแล้วหันมาตบตีมทั ธิ วและจอนซึ่ งพยายามต่อสู้ป้องกันตัว เมื่อมีคน
ตะโกนบอกว่าให้พวกเราจัดการพวกเขาเถอะ ทุกคนตะโกนตอบรับเป็ นการตกลงใจ มัทธิวถูกผูกด้วย
เชือก ส่ วนจอนถูกบังคับให้เดินเอามือไพล่ศีรษะ พวกเขาเดินออกไปมีนกั ศึกษาห้อมล้อมไปด้วย ส่ วน
นักศึกษาคนอื่น ๆ ยังอยูข่ า้ งหลังเพื่อเก็บเอาหนังสื อและสิ่ งของอื่น ๆ ไปเป็ นหลักฐานมัดตัวสองพี่นอ้ ง
รู ธได้เฝ้ าดูเหตุการณ์ตลอดเวลา เธอร้องไห้อย่างขมขื่น แต่น้ าตาของเธอไม่มีความหมายอะไรสาหรับ
นักศึกษาเหล่านั้น”
คุณฮองหยุดพูดครู่ หนึ่ง เขาจะพูดอย่างไรว่ามัคนายกยังมีความกลัวเกินไปที่จะตามเด็กเหล่านั้น
ดังนั้นเขาจึงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในคราวต่อไป อย่างไรก็ดีเขาเล่าต่อไปว่า
“หลังจากนั้นข่าวทั้งหมดที่มคั นายกได้ทราบมาก็คือเด็กชายทั้งสองถูกนาตัวไปที่กองบัญชาการ
คอมมิวนิสต์ซ่ ึ งอยูช่ ้ นั บนของสานักงานด่านศุลกากร ตลอดวันนั้นพวกเขาไม่ได้กลับมาเลย
“ในวันรุ่ งขึ้นวันที่ 22 ตุลาคม ทหารฝ่ ายรัฐบาลสามารถปราบพวกจลาจลลงได้ จากนั้นมัคนายก
ยังและภรรยาออกไปสอบถามดูและได้ทราบว่าทั้งมัทธิวและจอนถูกยิงตายเสี ยแล้ว
“ภาระต่อไปก็คือการค้นหาศพ และหลังจากความยุง่ ยากบางประการผ่านไปจึงได้พบศพอยูใ่ น
สนามซึ่งเป็ นสถานที่ตารวจจัดไว้สาหรับนาศพผูต้ กเป็ นเหยือ่ ของการจลาจลนามากองไว้
“ด้วยการ
ช่วยเหลือของมัคนายกซูง มัคนายกยังและภรรยาได้นาศพใส่ เปลทาด้วยหญ้ากลับบ้าน และโดยเหตุน้ ี
ข้าพเจ้าพบเขาทั้งสอง อีกสองวันต่อมา”
คุณฮองยุง่ ยากใจที่จะกล่าวถึงประสบการณ์ของเขาต่อไป ภาระประการแรกของเขา คือการ
จัดการศพทั้งสองไว้ชวั่ คราวขณะที่กาลังจะทาการฝัง เขาบังเอิญได้พบกับคนหนึ่งที่เขารู ้จกั เป็ นภรรยา
ช่างถ่ายรู ป ซึ่งเห็นมัทธิวและจอนถูกพวกจลาจลนาไปจากปากคาของเธอและจากเพื่อนนักเรี ยนซึ่งได้
เห็นเหตุการณ์เมื่อคนทั้งสองตาย เขาได้ทราบรายละเอียดแห่งการกระทาของสองพี่นอ้ งในยามถูกการ
ทดลอง ซึ่งรายละเอียดมีความหมายใหญ่หลวงสาหรับคนที่รู้จกั เขาทั้งสอง.......ซึ่ งมักคนายกยังไม่อาจที่
จะนาบรรยายได้
คนแรกที่เล่าถึงจอนและมัทธิ วก็คือภรรยาของช่างถ่ายรู ป เธอเล่าว่า
วันที่มทั ธิวและจอนถูกนาตัวไป พวกจลาจลได้จบั คริ สเตียนนาไปสถานีตารวจ เธอรี บรุ ด
ออกไปโดยเกรงว่าสามีของเธอจะถูกจับไปด้วย แต่ไม่เห็นสามีเพราะความจริ งแล้ว เขาปลอดภัย
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เนื่องจากหลบซ่อนตัวอยู่ แต่เธอเห็นมัทธิวและจอนมีโลหิ ตไหลโทรมหน้าพร้อมทั้งถูกตีดว้ ยไม้ตะบอง
และปื น แต่ถึงกระนั้นเด็กทั้งสองก็พดู อย่างสุ ภาพต่อพวกนักศึกษาซึ่ งเป็ นผูจ้ บั กุมเขามา
ทั้งสองขอร้องให้พวกนั้นกลับใจเชื่อในพระเยซู ให้หยุดการต่อสู่ เพื่อนร่ วมชาติเดียวกัน ให้
แสดงหาความรอดฝ่ ายวิญญาณจิตและกลับใจใหม่เชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่ งทางนี้เท่านั้นจะเป็ นการ
นาให้ประเทศชาติเจริ ญยิง่ ขึ้น เธอน้ าตาไหลริ นในภาพที่เธอได้เห็นและฟังมา จนลืมความทุกข์ระทม
ของตนหมดสิ้ น ขณะที่มองดูเด็กทั้งสองถูกพวกจับกุมดึงลากออกไป
เด็กชายที่เห็นมัทธิวและจอนตาย มีอายุ 14 ปี เท่านั้นเขาบอกคุณฮองว่ามัทธิวถูกนาตัวออกไปที่
หลังสถานีตารวจซูนซันมีศพของนักโทษคนอื่น ๆ หลายศพกองระเกระกะบนสนามหญ้า และที่ตรงนี้
แหละพวกนักศึกษาได้ทา้ ทายเขา
“แกยังดื้อดึงที่จะเชื่อตามหลักคริ สเตียนหรื อ หากแกยอมเลิกเชื่อคริ สเตียนแล้วมาร่ วมมือกับ
พวกเรา พวกเราจะปล่อยแกไปอย่างที่ปล่อยมิงซินโร” พวกนั้นพูดพร้อมกับชี้มือไปยังนักศึกษาคนหนึ่ง
ซึ่งหันมาเข้าฝ่ ายพวกเขา
มัทธิ วซึ่ งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้กล่าวว่า “ถึงพวกคุณจะเอาชีวติ ผมไป ก็ไม่สามารถเอาความ
เชื่อของผมไปได้ พวกคุณควรจะเลิกวิธีการทารุ ณและความชัว่ ร้ายของพวกคุณเสี ย แล้วหันมาเชื่อใน
พระเยซู”
“อย่ามัวเสี ยเวลากับเขาเลยน่า” คนหนึ่งตะโกนขึ้น “ยิงเขาซี ”
จอนรี บเข้าไปยังที่มทั ธิ วยืนอยูอ่ ย่างรวดเร็ ว
“ฟังก่อน” จอนร้อนขึ้น “พี่ของผมเป็ นบุตรคนโตในครอบครัวของเราและเขาจะต้องเป็ นคน
ดูแลพ่อแม่เมื่อท่านแก่เฒ่าฆ่าผมแทนเขาดีกว่าแล้วปล่อยให้เขากลับบ้านเถอะ” จากนั้นจอนจึงก้าวไปยืน
ข้างหน้าพี่ชายของเขา มัทธิ วดิ้นรนแต่เขาถูกผูกไว้อย่างแน่นหนา
“จอน อย่าโง่ไปเลย พวกนั้นไม่ฆ่าเธอหรอก เธอกลับไปบ้านดูแลพ่อแม่แทนฉันเสี ย”
นักศึกษาคนหนึ่งดึงจอนออกไป อีกคนหนึ่งผูกตามัทธิวไว้ เมื่อรู ้ตวั ว่าจะถูกยิงมัทธิ วร้องขึ้นว่า
“พวกคุณต้องกลับใจ และเชื่ อในพระเยซู ถึงแม้ผมตายเดี๋ยวนี้ผมต้องได้ไปอยูส่ วรรค์ แต่พวก
คุณจะหนีไปจากการจองจาอันน่าสะพรึ งกลัวในนรกได้อย่างไร” พวกจลาจลได้ฟังดังนั้นพากันโกรธ
มาก กามือแน่น พวกเขาออกคาสั่งให้ยงิ ทันที มัทธิ วร้องอธิ ษฐานขึ้นว่า
“พระบิดาเจ้าข้า โปรดรับดวงวิญญาณของข้าพระองค์ดว้ ยเถิด ขออภัย....” ปัง ! เขากล่าวยังไม่
ทันจบประโยคก็ลม้ ลงเมื่อกระสุ นปื นยิงถูกเป้ าหมาย ผูท้ ี่ได้ยนิ คาสุ ดท้ายของเขาตะโกนแช่งสาปเขา
จอนสะบัดตัวออกไปราวกับเสื อที่หลุดจากกรงเพื่อเข้าไปประคองร่ างพี่ชายของเขา
โลหิตไหลริ น
ออกมาจากแผลที่ถูกกระสุ น เขาหันหลังกลับมาตะโกนใส่ พวกนั้น
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“พวกคุณฆ่าพี่ชายของฉันโดยไม่มีความผิดแล้วพวกคุณจะมีขอ้ แก้ตวั อย่างไร พวกคุณจะต้อง
กลับใจและเชื่อในพระเยซูเจ้าเดี๋ยวนี้ ”
มีเสี ยงตะโกนขึ้นอีก
“ฆ่ามันด้วยอีกคน” แล้วจากนั้นก็มีเสี ยงร้องสนับสนุ นเป็ นเสี ยงเดียวกัน และจอนตอบว่า “ฉัน
จะไปสวรรค์ดว้ ย ไปที่ซ่ ึงพี่ชายฉันไป ความเชื่อของฉันเหมือนของเขา จอนอ้าแขนทั้งสองออก พูดว่า
“นี้เป็ นวิธีที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของฉันสิ้ นพระชนม์เมื่อพระองค์ถูกตรึ งบนไม้กางเขนและวิธีเดียวกันนี้
แหละ ฉันจะรับลูกปื นของพวกคุณ.....ยิงมาซิ ”
“เจ้าหนุ่มคนนี้ ร้ายยิง่ กว่าพี่ชายของเขาเสี ยอีก” คนหนึ่งกล่าวขึ้น
“ยิงได้” เมื่อคาสั่งยิง คาสุ ดท้ายของจอนก็เช่นเดียวกับของพี่ชายของเขา คือการอธิ ษฐาน
“พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยบาปแก่คนเหล่านี้ โปรดช่วยพวกเขาให้กลับใจ โปรดรับเอาดวง
วิญญาณของข้าพเจ้าไปเถิดและโปรดดูแลคุณพ่อ คุณ.....” ปัง ๆ!
จอนถูกกระสุ นปื นล้มลงสิ้ นชีวติ บนศพพี่ชายของเขา คุณฮองกล่าวสรุ ปข้อความตอนสุ ดท้าย
ของเขาว่า “ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า ผูด้ าเนินอยูใ่ นชีวติ ประจาวันของเขาทั้งสองชีวติ แห่งความ
เชื่อ และช่วยเตรี ยมให้พวกเขายอมตายโดยความเชื่อ” เขาไม่อาจกล่าวอะไรมากไปกว่านั้นอีก
ซันลุกจากโต๊ะเล็ก ๆ ซึ่ งเขานัง่ อธิ ษฐาน เขายืนขึ้นต่อที่ประชุมพลางเอามือเช็ดน้ าตา
“พี่นอ้ งที่รักทั้งหลาย” เขาเริ่ มต้นพูด “ข้าพเจ้าได้ฟังเรื่ องราวตามที่คุณฮองกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าเชื่ อ
อย่างมัน่ คงว่า บุตรชายของข้าพเจ้า มัทธิวและจอนได้ไปสู่ สวรรค์แล้ว แต่ที่มทั ธิ วกล่าวว่า ผูท้ ี่ฆ่าเขาจะ
ตกนรก ข้าพเจ้าไม่อาจที่จะหยุดคิดถึงเรื่ องนี้ได้ ข้าพเจ้าผูท้ าหน้าที่เทศนาเพื่อช่วยคนบาปให้หลุดพ้น
จากนรกจะเทศนาไปเรื่ อย ๆ ไม่สนใจกับใครในขณะที่คนที่ฆ่าบุตรของข้าพเจ้าจะตายไปโดยไม่กลับใจ
กระนั้นหรื อ ไม่วา่ เขาจะเป็ นใครหรื อเป็ นคนแปลกหน้าจากประเทศอื่นก็ตาม มันก็ยงั เป็ นหน้าที่ของ
ข้าพเจ้าที่จะช่วยเขา แต่คนที่ฆ่าลูกชายข้าพเจ้าเป็ นคนชาติเดียวกันกับข้าพเจ้าด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้ขา้ พเจ้า
ได้นึกถึงหน้าที่ยงิ่ ขึ้น
“เมื่อคนในประเทศเดียวกันต่อสู ้กนั เอง ใครจะบอกได้วา่ จะยุติลงได้ที่ไหน แต่ละฝ่ ายจะต้องทา
การแก้แค้นกันและจะแก้แค้นไปเรื่ อย ๆ จนกว่าทุกฝ่ ายจะย่อยยับไป เหตุฉะนั้นกระแสคลื่นแห่งการแก้
แค้นจะต้องยับยั้งไว้ ให้คนใดคนหนึ่งไปหา
รา ที่ซูนซันแล้วบอกให้เขาหาคนที่ฆ่าบุตรชาย
ของข้าพเจ้า และถ้าพบแล้วอย่าทาอันตรายเขา ข้าพเจ้าจะหาทางให้เขากลับใจ และรับเขาเป็ นบุตรบุญ
ธรรม
เนื่องจากบุตรชายข้าพเจ้าเคยพูดว่าเมื่อออกจากโรงเรี ยนแล้วจะเป็ น
และรับใช้
คริ สตจักรในโรงพยาบาลโรคเรื้ อน ซึ่ งข้าพเจ้าทางานอยู่ ข้าพเจ้าไม่อยากจะให้พวกเขาถูกฝังที่ซูนซัน
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แต่อยากจะให้นามาฝังที่เนินเขาโรงพยาบาลโรคเรื้ อนนี้ ความประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งสองประการนี้
ข้าพเจ้ากระทาต่อหน้าท่านและต่อหน้าพระเจ้า”
คืนนั้นได้ผา่ นไป และเช้าของวันที่ 26 ตุลาคมก็มาถึง นางซันหายจากความเหนื่ อยอ่อนและลุก
ขึ้นนัง่ ได้ตามปกติ แต่ยงั คงวิงเวียนและเหน็ดเหนื่อยอยู่ ในวันนั้นจะมีการนาศพบุตรชายทั้งสองคน
กลับมา เจ้าหน้าที่คริ สตจักรโรงพยาบาลโรคเรื้ อนได้วา่ จ้างรถบรรทุกคันหนึ่งเพื่อใช้ในการนั้น และ
บัดนี้ได้ออกเดินทางไปซูนซันแล้ว คุณอิน ไซ ลี ซึ่งเป็ น
ผูช้ ่วยพยายามพูดปลอบใจนางซัน
แต่ดูเหมือนไม่ได้ทาให้เธอคลายความทุกข์ลงเลย
เมื่อเย็นวันก่อนท่าน
ซันได้พดู ที่คริ สตจักร คาพูดของท่านเต็มไปด้วยความเชื่อ และ
ฤทธิ์ อานาจ แต่ขณะนี้ท่านก็ตอ้ งเศร้าใจอยูภ่ ายใต้กระแสคลื่นแห่งความวิปโยคที่เกิดขึ้น
เมื่อรับประทานอาหารเช้าด้วยกัน คุณลีต้ งั ใจที่จะขอร้องให้
รับอาหารบ้าง เพราะเย็น
วันก่อนท่านไม่ได้รับประทานอะไรเลย
“ขอให้คุณอธิษฐานขอบพระคุณ”
กล่าวกับคุณลีซ่ ึ งนัง่ ร่ วมโต๊ะอาหาร คุณลี
อธิ ษฐานด้วยความประหลาดใจ นึกไม่ออกว่าในเวลานั้นเขาจะอธิ ษฐานขอบพระคุณอย่างไรบ้าง แต่เขา
ได้เริ่ มต้นอธิ ษฐานว่า “พระเจ้าที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สาหรับความรักอันไม่มีขอบเขต
ของพระองค์”
เขาหยุดแล้วอธิ ษฐานต่อไปอีก “พวกข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ความประสงค์ของ
พระองค์ดาเนินไปด้วยดีกบั คนที่รักพระองค์ ขอขอบพระคุณพระองค์ในความกรุ ณาที่ดีของพระองค์ที่
ได้ทรงไว้ชีวิต
ซันของพวกข้าพระองค์ในระหว่างติดคุกและถูกสอบสวน และได้นาชีวติ ของ
บุตรชายที่รักทั้งสองไปแทน พระบิดาเจ้าข้าคนทั้งสามนี้ได้ถวายตัวแด่พระองค์แต่พระองค์ไว้ชีวิตคน
หนึ่งและนาไปสองคน พวกข้าพระองค์ท้ งั หลายไม่ทราบว่าเป็ นเพราะเหตุใด ทราบแต่วา่ พระองค์มีพระ
ประสงค์อย่างในเรื่ องนี้ พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ได้ทรงสาแดงพระประสงค์ของพระองค์ในข้อนี้
โปรดทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้ได้รับประทานอาหารที่พระองค์ประทาน
และให้มีชีวติ อยูต่ ามน้ า
พระทัยของพระองค์ พวกข้าพระองค์ทูลขอสิ่ งเหล่านี้ในพระนามพระบุตรของพระองค์”
คุณลีรู้สึกแปลกใจ
เมื่อเงยหน้าขึ้นเห็นดวงตาของ
ซันสดใสและพูดด้วยน้ าเสี ยง
หัวเราะ
“คุณลี ผมขอขอบคุณ คุณจริ ง ๆ” จากคาอธิษฐานของคุณลี พระเจ้าได้ทรงชูใจเขาและกระหาย
ที่จะเฝ้ าคอยพระประสงค์ของพระองค์ให้เปิ ดเผยออกมา
ด้วยความมัน่ ใจที่ได้รับ เมื่อศพของบุตรชายทั้งสองได้นามาในวันนั้น
ซันเดิน
นาหน้าขบวนแห่ ท่านเป็ นผูม้ ีชยั ชนะร้องเพลงแห่งการฟื้ นคืนชีวติ ของคริ สเตียน
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ผูค้ นที่มองดูภาพนั้นต่างเศร้าสลดและตื้นตันใจ เป็ นภาพที่ย้าให้ทราบถึงความเศร้า เจ็บระทม
พลังที่มีอยูห่ ายไปเหลือแต่ความเศร้าที่ไม่สลายตัวออก ภาพของผูเ้ ป็ นพ่อซึ่ งโศกสลดดูประหนึ่งมีหตั ถ์
ทิพย์ของพระเจ้าคอยอุม้ ชู
เหนื อขึ้นไปบนเนินเขาซึ่งศพของจอนและมัทธิ วจะฝังไว้กลุ่มเมฆหมู่หนึ่งลอยสงบนิ่ง ท้องฟ้ า
สดใส สายลมอ่อน ๆ พัดพาเอาใบไม้ในฤดูใบไหม้ฤดูใบไม้ผลิปลิวหลุดจากขั้วไป ห่างออกไปอีกจะ
เห็นท้องทะเลอันเวิง้ ว้าง ฝูงชนมองดูใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาและพวกเขาก็เศร้าสลดใจอีก บางคนก็
ร้องไห้
“ถึงใบไม้จะร่ วงหล่นไปเราก็ไม่ได้เสี ยใจ แต่เราโศกเศร้าเพื่อคนทั้งสอง เพราะเป็ นดังช่อ
ดอกไม้แรกผลิแต่ถูกเด็ดทิง้ ไป......โอพระผูเ้ ป็ นเจ้า ชีวติ ของพวกเขาช่างสั้นเหลือเกิน พระบิดาเจ้า โปรด
อภัยยกโทษแก่พวกข้าพระองค์ที่ตอ้ งโศกเศร้าเช่นนั้น”
พิธีฝังศพได้ดาเนินต่อไป มีการอธิ ษฐานร้องเพลงและอ่านพระคัมภีร์ คุณลีได้พดู ถึงข้อพระ
คัมภีร์จากหนังสื อวิวรณ์ถอ้ ยคาของเขาเป็ นที่สะกิดใจให้กาลังใจเป็ นการบรรเทาทุกข์ให้กบั
ครอบครัวซันและผูเ้ ป็ นโรคเรื้ อน ทุกคนฟังด้วยอาการสงบเงียบ ท่ามกลางฤดูใบไม้ร่วงที่แสนเศร้า
ท่ามกลางต้นไม้ใบไม้ที่ปลิวลงมาจากขุนเขาและท้องทะเลที่กว้างออกไปสุ ดสายตา จากนั้นได้มีการเล่า
ชีวประวัติของเด็กทั้งสองตามประเพณี นิยม พร้อมพิธีกล่าวไว้อาลัย เมื่อการร้องประสานเสร็ จแล้ว
ก้าวออกไปอย่างมัง่ คง และยืนต่อหน้าคนทั้งหลาย หมวกที่สวมไว้ทุกข์ทาให้ร่าง
เตี้ยของเขาดูสูงขึ้นอีก อากัปกิริยาของเขาดูหนักใจแต่คาพูดแผ่วเบา สายลมฤดูใบไม้ผลิพดั ผ้าไว้ทุกข์
ของเขาปลิวสะบัดไปมา
ซันกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่อยากจะกล่าวตอบด้วยคาพูดยาว ๆ แต่อยากจะกล่าวถึงพระ
พรหลายประการที่ขา้ พเจ้าได้รับจากพระเจ้า และขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอวยพรพวกเรา
“ประการแรก
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับลูกชายผูย้ อมตายเพื่อพระเจ้าซึ่งเป็ น
สายโลหิตข้าพเจ้าผูเ้ ป็ นคนบาป”
“ประการที่สอง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เรี ยกข้าพเจ้าออกมาจากท่ามกลามหลายคน
เพื่อให้เป็ นผูเ้ ลี้ยงดูบุตรอันเป็ นสมบัติล้ าค่า”
“ประการที่สาม ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้สิทธิ พิเศษแก่ขา้ พเจ้า ในการมอบบุตรชาย
หัวปี และคนที่สองคืนให้พระองค์ไป เป็ นบุตรที่มีค่ามากที่สุดในท่ามกลางบุตรชายสามคน และ
บุตรสาวสามคนของข้าพเจ้า”
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น้ าเสี ยงของท่านสั่นเครื อ บรรดาคนฟังต่างกลั้นน้ าตาซึ่ งหลายคนน้ าตาไหลลงอาบหน้า คนที่
ฟังรู ้วา่
ซันถอนหายใจต่อการสู ญเสี ย พวกเขาก็ถามตนเองว่า “
ซันได้กล่าวคา
ขอบคุณจากใจจริ งหรื อไม่หนอ”
“ประการที่สี่ ในเมื่อการยอมตายเพื่อพระเจ้าของลูกชายคนหนึ่งมีค่า ฉะนั้นตายทั้งสองคนก็ยงิ่
มีค่าขึ้นอีกมิใช่หรื อ” เสี ยงของ
ซันเน้นสู ง มือที่ถือแผ่นกระดาษจดข้อความสั่นเบา ๆ
“ประการที่หา้ ในเมื่อเราดาเนินชีวิตอยูต่ ามแบบคริ สเตียน เมื่อตายไปอย่างธรรมดายังได้รับ
พระพร
การที่ยอมตายเพื่อพระเจ้าหลังจากการเป็ นพยาน
ก็จะไม่ได้รับพระพรมากยิง่ ขึ้นหรื อ
ขอบพระคุณพระเจ้า”
“ประการที่หก ท่านทราบแล้วว่าบุตรชายของข้าพเจ้าเตรี ยมตัวไปอเมริ กา แต่พระเจ้าได้ให้พวก
เขาไปสถานที่ที่ดีกว่าไปหาพระองค์บนสวรรค์ ด้วยเหตุน้ ีหวั ใจของข้าพเจ้าจึงมีสันติสุข ข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณพระเจ้า”
“ประการที่เจ็ด ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานความรักแก่ขา้ พเจ้าเพื่อจะได้ติดตาม
หาศัตรู คนที่ฆ่าบุตรที่รักทั้งสองของข้าพเจ้าเพื่อให้เขากลับใจเสี ยใหม่ และจะได้เป็ นบุตรบุญธรรมของ
ข้าพเจ้า”
เงียบไปชัว่ ขณะหนึ่ง ดูเหมือนเป็ นคากล่าวผิดปกติ และฝื นความรู ้สึก แต่บางคนทราบแล้ว
ว่า
ซันได้ส่งคนออกไปตามหาคนที่ฆ่าบุตรชายของท่าน
“ประการที่แปด เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าการยอมตายเพื่อพระเจ้าของบุตรชายทั้งสอง เป็ นวิธีทาให้
บุตรหลายคนเข้าสู่ อาณาจักรของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระเดชพระคุณพระเจ้า” ด้วยคากล่าวนี้เอง ใน
ที่สุดก็ทาให้ผฟู ้ ังชื่นชมและเข้าใจ
“ประการที่เก้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับความยินดีและจิตใจเต็มเปี่ ยม พระองค์ทรง
ให้ขา้ พเจ้าได้พบความจริ งทั้งเก้าประการเหล่านี้ และเพื่อเหตุน้ ี ความรักอันอุดมของพระองค์ก็ได้สาแดง
ให้ขา้ พเจ้าทราบในยามถูกทดลอง ข้าพเจ้าขอบพระเดชพระคุณพระเจ้า”
ซันมีใบหน้ายิม้ แย้ม เมื่อเงยหน้าขึ้น
“ประการสุ ดท้าย ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า สาหรับการอวยพระพร
อันยิง่ ใหญ่ที่พระองค์ประทาน ข้าพเจ้าทราบว่าเหตุที่ขา้ พเจ้าได้รับพระพรนี้ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ตัวข้าพเจ้า
เอง ข้าพเจ้าเชื่ อว่าเป็ นผลแห่ งการอธิ ษฐานของคุณพ่อและคุณแม่ของข้าพเจ้าซึ่ งอธิ ษฐานทุก ๆ เช้าเป็ น
เวลานานถึงสามสิ บห้าปี และในจานวนคนที่อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าและเผือ่ ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็ นเวลา
ยีส่ ิ บสามปี ก็คือพี่นอ้ งที่รักของข้าพเจ้าซึ่ งอยูใ่ นบ้านนี้ ดว้ ย ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน”
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5. สู่ แดนประหาร
ราต้องนอนอยูบ่ นเตียงเพราะเป็ นไข้ ท่านนอนไม่ค่อยหลับเป็ นเวลาหลายคืนแล้ว
ตั้งแต่เกิดการจลาจลเป็ นต้นมา และเวลาของท่านได้ใช้ให้หมดไปด้วยการปฏิบตั ิหน้าที่อนั น่าตื่นเต้น
พยายามช่วยสมาชิกของคริ สตจักร และญาติพี่นอ้ งของเขาซึ่ งถูกจับกุมด้วยข้อกล่าวหาอันไม่มีมูลความ
จริ ง ขณะนั้นตัวของท่านรู ้สึกหนักอึ้ง ไม่อาจที่จะลุกขึ้นได้แต่ก็สามารถได้ยนิ เสี ยงคนเดินเข้ามาที่สนาม
หญ้าบ้านของท่าน ต่อจากนั้นก็ได้ยนิ เสี ยงซูนเคียมบุตรสาวของท่านพูดขึ้น
“ราเชล เธอมาที่นี่ได้ยงั ไง” แล้วเสี ยงของเธอก็ร้องตะโกนขึ้น
“คุณพ่อ คุณแม่คะ ราเชลมาค่ะ”
“ราเชล”
รา ครวญขึ้น บุตรทั้งห้าคนของท่านได้ผา่ นการจลาจลกลับมาบ้านอย่าง
ปลอดภัย ส่ วนบุตรคนโตทั้งสองของ
ซัน ซึ่ งอยูใ่ นความดูแลของท่านถูกฆ่าตายจริ งอยูท่ ่าน
ไม่อาจที่จะขัดขวางความตายของเขาทั้งสองได้ แต่ก็มีความรู ้สึกว่าตนเป็ นคนผิด ฉะนั้นการมาของรา
เชลครั้งนี้จึงทาให้ท่านยุง่ ใจ ก่อนหน้านี้ เมื่อราเชลมา ท่านจะกล่าวคาต้อนรับด้วยความยินดี “จริ งอยู”่
ท่านคิด “เด็กทั้งสองตายเพื่อเป็ นการถวายเกียรติยศ และพิธีศพก็จดั ขึ้นให้เหมาะสมกับการตายเพื่อพระ
เจ้าของพวกเขา แต่ใจของผูเ้ ป็ นพ่อจะหายโศกกับสิ่ งเหล่านี้หรื อ และถึงแม้เหตุการณ์จะผ่านไปเรี ยบร้อย
ซันจะไม่มีความเศร้าถึงบุตรชายของเขา และจะไม่รู้สึกขมขื่นต่อคนที่รับผิดชอบต่อการตาย
ของเขาทั้งสองกระนั้นหรื อ”
แต่ราเชลเดินเข้ามาถึงประตูแล้ว ท่านลุกขึ้นอย่างรวดเร็ ว
“เข้ามาซิราเชล” ท่านกล่าว ซูนเคียมซึ่ งไม่รู้ถึงความทุกข์โศกในจิตใจของพ่อได้นาเพื่อนเข้ามา
ให้หอ้ ง เสี ยงนาฬิกาดังขึ้นสิ บครั้ง ราเชลดูเหมือนเต็มไปด้วยความเศร้าโศกแต่ในขณะเดียวกันก็เงียบ
ขรึ ม
รากาลังจะกล่าวคาปลอบใจเธอ ก็พอดีนางราเดินจากครัวเข้ามา
“ราเชลจ๊ะ คุณพ่อคุณแม่ของเธอจะรู ้สึกสะเทือนใจมากนะ” นางกล่าว
“ค่ะ แรก ๆ ท่านทั้งสองก็เศร้าโศกมาก คุณแม่ถึงกับเป็ นลมหน้ามืดไป และแม้แต่คุณพ่อเองก็
ร้องไห้ แต่ท่านกล่าวว่าท่านขอบคุณพระเจ้าที่พี่ชายของหนูถูกฆ่าตายเพื่อพระองค์ ในพิธีศพท่านได้
กล่าวถึงเหตุผลสิ บประการ ที่ทาให้ท่านขอบพระคุณพระเจ้า”
ดวงตาของ
รา เบิกโพลงด้วยความประหลาดใจ “เขากล่าวขอบคุณอะไรบ้าง”
“หนูจาได้แต่ไม่ท้ งั หมดค่ะ” ราเชลตอบ “ท่านกล่าวว่ารู ้สึกขอบพระคุณที่ได้เป็ นพ่อของลูกที่
ยอมตายเพื่อพระเจ้า ทั้งสองเป็ นลูกหัวปี เขาตายขณะทาการประกาศพระกิตติคุณ แทนที่เขาจะไปสหรัฐ
เขาได้ไปสู่ สวรรค์และ......” เธอหยุดคิด
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รารู้สึกอัศจรรย์ใจ
หากราเชลกล่าวว่า “คุณพ่อและคุณแม่ของฉันไม่อภัยให้ท่านที่ไม่ดูแลพี่ชายของฉัน โดยปล่อย
ให้เขาทั้งสองถูกฆ่าตาย” ท่านย่อมเข้าใจ แต่คากล่าวขอบคุณเพื่อพระเจ้าทาให้ท่านประหลาดใจยิง่
แน่นอนไม่มีใครคนอื่นเหมือน
ซัน ท่านเป็ นคนที่ไม่มีผใู ้ ดเหมือนในบรรดา
ของ
ประเทศนี้ จากระยะเวลา 23 ปี ที่ทางานกับคนโรคเรื้ อนและจากระยะเวลา 5 ปี ในคุกที่ไม่ยอมไหว้รูป
เคารพ และบัดนี้ เขายังขอบพระคุณสาหรับการตายของบุตรชายทั้งสองที่ถูกฆ่า เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องที่แปลก
กว่า เรื่ องใดที่เขาเคยปฏิบตั ิมา นี่เป็ นการกระทาของมนุ ษย์ธรรมดาสามัญหรื อเปล่า เมื่อฟังราเชลพูด
ดวงตาของ
ราเต็มไปด้วยน้ าตา บัดนี้เขาเข้าใจเรื่ องที่
ซันส่ งมาให้เขาแล้วคนที่ฆ่า
บุตรชายของเขาถ้าหากพบจะต้องไม่ทาอันตราย เพราะว่าเขาต้องการรับไว้เป็ นบุตรบุญธรรม และจะ
พยายามนามาให้ถึงพระคริ สต์
ราต้องรับผิดชอบในเรื่ องนี้ดว้ ย แต่ดูเหมือนว่ามันเป็ นสิ่ งที่
ประหลาดมาก ยิง่ คิดเท่าใดก็ยงิ่ ดูเป็ นการปฏิบตั ิยากขึ้นเท่านั้น
หลายครั้งที่เขาได้พยายามนาคนที่ติดคุกมาหาพระคริ สต์เพราะการกล่าวหาโดยไม่ได้ทาผิด แต่
ไม่เป็ นผลสาเร็ จ แล้วการที่จะพยายามช่วยเหลือคนที่มีความผิดจริ ง ๆ จะยากสักปานใดหนอ แต่บดั นี้
เมื่อเขาฟังราเชลกล่าวย้าเหตุผลของคุณพ่อของเธอในการขอบคุณ เขาเริ่ มเห็นตาม
ซันแล้ว
“คุณพ่อของเธอพูดอะไรอีกบ้างจ๊ะ” ราเชลคิดครู่ หนึ่งแล้วตอบว่า “คุณพ่อพูดว่า ท่านขอบคุณ
พระเจ้าที่ประทานท่านให้อภัยโทษคนที่ฆ่าพี่ชายของหนู และปรารถนาจะรับเขามาเป็ นบุตรบุญธรรม
ด้วยเหตุน้ ีแหละค่ะหนูจึงมาที่นี่ ถึงแม้ลุงปารค์เคยบอกเรื่ องนี้ แก่ท่านแล้ว คุณพ่อก็ได้ส่งหนูติดตามมา
อีกเพื่อขอร้องท่านให้ปฏิบตั ิตามความประสงค์ของคุณพ่อ โดยอย่าให้มีการผิดหวังเกิดขึ้น ท่านกล่าวว่า
ท่านจะอธิ ษฐานอยูท่ ี่บา้ นเพื่อท่านจะประสบผลสาเร็ จ” หัวใจของ
ราสดชื่นขึ้น ท่านหันหน้า
ไปทางอื่น และมอบความคิดไว้ให้กบั พระเจ้า สรรเสริ ญพระองค์
ซันในบัดนี้ดูเหมือนว่า
เป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ เป็ นความยิง่ ใหญ่ของอับราฮัม ผูเ้ คยเตรี ยมถวายบุตรชายคนเดียวเป็ นเครื่ องบูชาแด่พระเจ้า
แต่เรื่ องนี้ไม่เป็ นของแปลกแก่ท่านต่อไปอีกแล้ว เพราะมิใช่พระวิญญาณของพระเจ้าหรื อที่
ทางานในเด็กทั้งสองคน และทาให้เขาเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ พระเจ้าผูท้ รงให้บุตรองค์เดียวของพระองค์เสด็จมา
เพื่อช่วยโลกให้รอด เขาสรรเสริ ญและนมัสการพระเจ้าที่ให้
ซันเป็ นเหมือนพระองค์ในเรื่ อง
นี้
ราเข้าใจแนวทางที่จะทาต่อไปกระจ่างแจ้งแล้ว ความกลัดกลุม้ ใจ และความคิดที่วา่
ไม่อาจปฏิบตั ิตามเขาได้หายไปด้วยใจอันยินดี
ราลุกขึ้นในขณะที่บุตรชายของเขาเดินเข้ามา
ในห้อง เชมินทักทายราเชลแล้วหันไปทางคุณพ่อของเขา
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“คุณพ่อครับ คนที่ฆา่ มัทธิ วและจอนถูกจับแล้ว ที่สมาคมนักศึกษาจะเขียนคากล่าวหาเขา และ
จะมอบตัวให้ทหารกองทัพบกแห่งชาติจดั การ”
สาหรับ
ราเห็นว่านี่เป็ นสัญญาลักษณ์จากพระเจ้าที่พระองค์ทรงนา ท่านขอร้องรา
เชลให้คอยที่ประตู แล้วเดินออกไปข้างนอกกับเชมินทันที
ราตามเชมินไปที่ตึกซึ่งสมัชชานักศึกษาใช้เป็ นที่สอบสวนนักโทษ ที่นนั่ เองท่านได้
พบไชซันหนุ่มผูถ้ ูกกล่าวหาว่าฆ่ามัทธิ วและจอน เขานอนอยูบ่ นพื้น ดูเหมือนถูกโบยตีสาหัสแม่ของเขา
อุม้ เขาไว้ในวงแขน ร้องไห้ขอโทษแทนบุตรชาย
โดยไม่ตอ้ งฟังคาของผูเ้ ป็ นแม่ พวกนักศึกษาสอบถามหนุ่มคนนั้นว่า
“ถ้าแกไม่ยงิ แล้วใครยิงล่ะ” พวกนั้นกาลังจะเฆี่ยนเขาอีก แต่คุณแม่เขาขวางไว้ ไชซันมีอาการ
ตกใจตอบด้วยเสี ยงสั่น ๆ ว่า
“ผมเพียงแต่ยงิ ซ้ าที่ร่างของเขา เมื่อเขาล้มลงแล้ว”
“แกคงจะเกลียดเขามากนะถึงได้ยงิ ซ้ าอีก ทั้ง ๆ ที่เขาตายแล้ว แกยิงคนไหนอีกล่ะ”
“มัทธิว” เป็ นคาตอบด้วยเสี ยงสั่นเทา
นักศึกษาที่เขียนคากล่าวหารู ้สึกโกรธมาก
บัดนี้กองทัพบกแห่งชาติได้ยึดเมืองไว้แล้ว
และสถานการณ์คืนสู่ สภาพเรี ยบร้อยดีแต่ทาง
กองทัพยังขาดเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ดังนั้นจึงได้มอบอานาจให้สมาคมนักศึกษาและตารวจทาการสื บค้นหา
ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการจลาจลมอบให้ทางกองทัพบก มีบางคนถูกกล่าวหาโดยปราศจากความผิด ดังนั้น
การสอบสวนจึงใช้ความระมัดระวัง เพราะโทษของผูท้ ี่พิสูจน์แล้วว่ามีความผิดจะต้องถูกประหารชีวิต
ไชซันถูกจับกุม เพราะมีคนเห็นเขาพกปื น และมีส่วนร่ วมในการยิงสองพี่นอ้ ง โดยการร่ วมมือ
กับนักศึกษาคอมมิวนิสต์แต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างสิ้ นเชิง ต่อเมื่อถูกนักศึกษาโบยตีจึงสารภาพ มี
ทหารหนุ่มแห่งกองทัพแห่งชาตินายหนึ่งได้ยนื อยูท่ ี่น้ นั ด้วย เพื่อฟังการสอบสวนและดูอย่างใกล้ชิด
รามองดูชวั่ ครู่ หนึ่ ง แล้วก้าวออกไปข้างหน้าอย่างอาจหาญกล่าวว่า
“ขอโทษที่ตอ้ งมาขัดจังหวะการสอบสวนของพวกคุณ แต่ผมมีบางอย่างอยากจะพูดด้วย”
ขณะที่
รากาลังจะกล่าวตอบ นักศึกษาอีกคนหนึ่งก็ร้องขึ้นว่า
“ท่านเป็ นพ่อของเชมินใช่ไหมครับ”
นักศึกษาที่ถามคนแรกขอร้องให้
ราพูดต่อไป
ด้วยวาทศิลป์ อันฉลาดและสง่าผ่าเผย
ราได้บอกให้เขาทราบถึงความประสงค์
ของ
ซัน กล่าวว่า “ผูฆ้ ่าบุตรชายของเขา หากใครพบจะต้องไม่ทาอันตราย เพราะ
ซันต้องการรับไว้เป็ นบุตรบุญธรรม และจะนาพาให้เชื่อในพระคริ สต์”
34

ทันใดนั้นเองมีเสี ยงคัดค้านขึ้นจากนักศึกษา
“ขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องให้อภัยโทษ” พวกนักศึกษาพูดขึ้น เขาจะทาให้คนอื่นเข้าใจผิด ใน
คดีใด ๆ ก็ตามเมื่อระเบียบของพวกเขาได้วางไว้อย่างชัดแจ้งแล้ว พวกเขาไม่สามารถที่จะปฏิบตั ิตามคา
ขอร้องที่ตรงกันข้ามได้ นายทหารที่ฟังอยูอ่ ย่างเงียบ ๆ ได้ลุกขึ้นเดินหนี
ราได้ถามไปโดยเร็ ว
เพื่อขอร้องเขาอีก ทหารคนนั้นหันมามอง
าลด้วยดวงตาอันชาเย็น ไม่สนใจในคาพูดของเขา
แล้วเดินออกไป
ราพยายามขอร้องกับตารวจ แต่ตารวจก็ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะทาตามคาขอร้อง
ของ
ซันได้
“ประเทศกาลังอยูภ่ ายใต้กฎอัยการศึก” พวกเขาบอกให้
ราทราบ
“คุณควรจะไปหาเจ้าหน้าที่ทหารแห่งกองทัพแห่งชาติ” จากนั้น
ราก็ไปหาสมาชิก
สมัชชาแห่งชาติคนหนึ่งซึ่ งเป็ นคนมีอิทธิ พล แต่เมื่อสมาชิกสมัชชาท่านนั้นได้ฟังคาพูดของ
ราแล้ว เขาขอร้องให้เลิกเรื่ องราวอันนั้นเสี ย เพราะอาจทาให้เขากลายเป็ นคนที่มีมลทินกับพวกเจ้าหน้าที่
ได้
จึงเดินทางกลับด้วยความหมดหวัง แต่มีชายชราคนหนึ่งเรี ยกให้เขาหยุดในระหว่าง
ทาง และเมื่อมัน่ ใจว่า เป็ น
รา ชายคนนั้นจึงแนะนาตัวเองว่าเป็ นพ่อของไชซัน
“ผมจะช่วยเหลืออะไรคุณได้บา้ ง”
ราถามอย่างอารมณ์ดี
ชายคนนั้นตอบว่าเขาได้ทราบจากภรรยาของเขาถึงเรื่ อง
ราได้ยนื่ มือเข้าเกี่ยวข้องกับ
ลูกชายของเขา เขารู ้สึกเป็ นบุญคุณที่เขาได้เอาตัวเข้าไปเสี่ ยงภัยกับเรื่ องนี้พร้อมกันนั้นก็ขอร้องให้เขา
ช่วยเหลือชายหนุ่มลูกชายของเขาไว้ เพราะเป็ นคนที่ไม่มีความผิด
รารู ้สึกอ่อนใจขึ้นมาทันที
ถ้าหากไชซันไม่มีความผิด
ความประสงค์
ของ
ซันก็ใช้ไม่ได้สาหรับเขา และเขาเองก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือ คุณพ่อของไชซันคง
ยังไม่ทราบเรื่ องนี้ ถ้าหากทราบ เขาจะยอมสารภาพว่าบุตรของเขาเป็ นคนผิดหรื อไม่หนอ แต่เรื่ อง
เหล่านี้
ราจะทราบได้ยงั ไงว่าเขาผิดจริ งหรื อไม่
ด้วยความงุนงง จิตใจของเขาปรารถนาความกระจ่างแจ้งจากการทรงนาของพระเจ้า ดังนั้นเขา
จึงนาชายชราพ่อของไชซันเข้าไปในโบสถ์เพื่ออธิ ษฐาน ระหว่างทาง
ราได้บอกให้เขาทราบ
ถึง
ซัน ปรากฏว่าชายคนนั้นเคยเป็ นนักโทษที่เรื อนจากวางจูมาก่อน ซึ่ งในครั้งนั้นเขาเคยได้
ยินเรื่ องราวเกี่ยวกับ
ผูม้ ีชื่อเสี ยงคนหนึ่งซึ่ งติดคุกอยูท่ ี่น้ นั ด้วย
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ผูม้ ีชื่อเสี ยงคนนั้นจะต้องเป็ น
ซันอย่างไม่ตอ้ งสงสัย ชายชรากระหาย
อยากจะพบ
ซันและประหลาดใจกับเหตุการณ์แปลก ๆ และดูเหมือนว่าทางของพวกเขาเริ่ ม
จะมาประสานกันแล้ว
ในโบสถ์
ราคุกเข่าอธิ ษฐาน ชายชราผูน้ ้ นั ไม่เคยเข้าโบสถ์มาก่อน และนึกว่า
ข้อความตามพระคัมภีร์ที่ติดอยูข่ า้ ง ๆ แท่นสาหรับคุกเข่านั้นมีไว้เพื่อป้ องกันผีแบบเดียวกันกับคาเขียนที่
เขาและเพื่อนบ้านซึ่งเป็ นคนนอกศาสนาเขียนติดไว้ที่บา้ นของพวกเขา เมื่อ
ราก้มศีรษะเขาก็
ก้มศีรษะตามด้วยแต่สาหรับเขาแล้ว การอธิษฐานของ
ราดูเหมือนเช่นกับการใช้เวทย์มนต์ต่อ
หน้าเครื่ องรางของขลัง ส่ วนตัวเขาเองนึกภาวนาแต่คาว่า “จงช่วยบุตรข้าพเจ้าให้รอดด้วยเถิด”
หลังจากอธิ ษฐานก็รู้สึกมีความเข้มแข็งขึ้น
ราเดินออกจากโบสถ์ขณะนั้นเองเชมิน
บุตรชายของท่านก็เข้ามาแจ้งข่าวให้ทราบด้วยความร้อนรนแทบจะไม่หายใจว่า
“เจ้าหนุ่มคนนั้นถูกนาไปที่ภตั ตาคารปาลวังแล้ว”
“ไปที่ภตั ตาคารหรื อ”
“ครับ ไปที่ภตั ตคาปาลวังซึ่ งกองทัพแห่งชาติยดึ ครองไว้”
ฝ่ ายชายที่เป็ นพ่อคิดว่าบุตรของเขาถูกนาไปประหารชีวิตจึงร้องไห้สะอื้น
“โอ ฉันจะทาอย่างไรดีนี่”
รากลัวต่อเรื่ องร้ายที่จะเกิดขึ้น แต่ก็พยายามปลอบใจชายแก่ แล้วทั้งสามคนก็รีบ
ออกไปด้วยกัน
ขณะที่
ราเข้าไปในภัตตคารปาลวัง ทหารรักษาการณ์คนหนึ่งตะโกนขึ้นว่า
“นั้นใคร ! มาทาอะไรที่นี่”
ราหยุดชะงักครู่ หนึ่ง แต่แล้วก็สารวมสติได้
“ผมชื่อรา เป็ น
แห่ งคริ สตจักรเซี ยงชู”
“เป็ น
หรื อ คุณต้องการอะไร”
“ผมมีข่าวมาแจ้ง”
“ข่าวเกี่ยวกับอะไร” เสี ยงของยามรักษาการณ์คลายความแข็งกร้าวลง
“มันเป็ นข่าวที่ผมต้องพูดกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับนักโทษ ผมอยากจะพบนายทหารผูร้ ับผิดชอบใน
เรื่ องนี้”
เมื่อมองเข้าไปข้างใน
ราแลเห็นนายทหารคนที่เขาเคยพบมาก่อนที่สมัชชานักศึกษา
“คนนั้นแหละที่ผมต้องการพบ” เขาอุทานขึ้น และเดินเข้าไปภายในตึกโดยไม่ยอมคอยคาตอบ
ยามรักษาการณ์ประหลาดใจ ขณะกาลังจะตามเข้าไปก็แลเห็นพ่อของไชซันที่ประตูทางเข้า
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“คุณเป็ นใคร” เขาตะโกนถามขึ้น
“ผมเป็ นพ่อของเด็กคนนั้นครับ” ชายชราตอบ
ราก็ได้ยนิ แต่รู้วา่ ท่านไม่อาจทา
อย่างไรได้ที่จะขอร้องให้ยามรักษาการณ์อนุญาตให้เขาเข้าไปข้างในด้วย ดังนั้นจึงเข้าไปคนเดียว
ภายในห้อง
ราพบนายทหารและไชซันซึ่ งนอนอยูบ่ นพื้นเช่นครั้งก่อน มีแม่อยูข่ า้ ง ๆ
ร้องไห้ออ้ นวอนขอชี วติ เขาไว้
ไชซันยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่ วมในการสังหารมัทธิวและจอน
เพราะฉะนั้นจึงยังไม่มีการตัดสิ น การเสี ยเวลาครั้งนี้ทาให้เป็ นที่ราคาญใจแก่พนักงานสอบสวนยิง่
ราขออนุ ญาตยามรักษาการณ์เพื่อพูดกับไชซัน ทหารมองดู
อย่างเคือง ๆ
แต่แล้วก็อนุญาตให้พดู กับไชซันได้
ราพูดขึ้นว่า
“ฉันเป็ น
คริ สตจักรเซียงชู เธอต้องบอกฉันทุกอย่างตามตรง ฉันมานี่ตามคาขอร้อง
ของ
ซัน ซึ่ งเป็ นพ่อของเด็กสองคนที่เธอถูกกล่าวหาว่าเป็ นคนฆ่า เธอได้มีส่วนร่ วมก่อการ
จลาจลกับนักศึกษาที่ฆ่าลูกชาย
ซันหรื อเปล่า”
ไชซันเงยหน้าขึ้นดูดว้ ยความประหลาดใจ
กิริยาท่าทีของ
ราแตกต่างกับพวก
นักศึกษามาก พวกนั้นดูเหมือนมีแต่ความตั้งใจที่จะตัดสิ นลงโทษเขาอย่างเดียว”
“ผมไม่ได้ฆ่าพวกนั้น” เขาตอบ
“นี่เธอพูดความจริ งหรื อเปล่า?”
“เป็ นความจริ งครับ”
“ถ้าเช่นนั้นฉันก็ไม่มีอะไรที่จะมายุง่ เกี่ยวกับเธอ”
ทุกคนที่อยูใ่ นห้อง เมื่อได้ฟังเรื่ องนี้ก็พากันประหลาดใจนับตั้งแต่ไชซัน คุณแม่ของเขา พวก
ทหารและแม้แต่เชมิน ซึ่ งลอดเข้ามาในห้องอย่างลับ ๆ ก็แปลกใจด้วย ถึงแม้วา่ บรรยากาศจะเต็มไปด้วย
ความเงียบเหมือนว่าต้องการคาอธิ บายในเรื่ องนี้ให้กระจ่างชัด
“ฉันมาที่นี่”
รากล่าว “ไม่ใช่เพียงมาแจ้งข่าวของ
ซันให้ทราบเท่านั้น แต่
มาเพื่อให้ความประสงค์ของเขาสาเร็ จด้วย
ซันขอร้องว่าไม่วา่ ใครก็ตามที่ฆ่าบุตรชายของเขา
คนนั้นจะไม่ถูกทาโทษ แต่จะได้รับการอภัย หน้าที่ของฉันมาช่วยเหลือคนผิด สาหรับคนไม่มีความผิด
แล้วฉันทาอะไรไม่ได้”
ด้วยความเร่ งรี บกับงานด่วนที่เขาต้องทา
รู ้สึกโศกเศร้าที่ไม่อาจช่วยชายหนุ่มผูน้ ้ ีได้
ราน้ าตาไหลเมื่อพูดขึ้น และอารมณ์ของท่านทาให้ผฟู ้ ังเกิดความเห็นอกเห็นใจ จากนั้นราว
กับว่าคาพูดของ
รากาลังจะไร้ประโยชน์ต่อไชซัน ไชซันเกาะ
ราไว้แน่นและพูด
ด้วยเสี ยงอันสั่นเครื อว่า
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“ช่วยผมเถอะ ผมมีส่วนในการก่อการจลาจล และผมได้ฆ่าหนุ่มทั้งสองคนนั้น ช่วยผมเถอะช่วย
ผมด้วย”
การสารภาพนี้เป็ นความจริ งหรื อไม่ ถ้าหากไม่จริ งเขาจะกล้าเสี่ ยงกับการพิพากษาประหารชีวติ
โดยหวังเพียงให้
ราช่วยเหลือเขากระนั้นหรื อ เรื่ องราวของเขาดูเหมือนเป็ นจริ ง เขาเล่าให้ฟัง
ว่า เมื่อพวกจลาจลเข้าสู่ ซูนซัน นักศึกษาคอมมิวนิสต์มาที่บา้ นเขาและบังคับให้เขาเข้าร่ วมด้วย เขาได้ไป
บ้านมัทธิวและจอนพร้อมกับคอมมิวนิสต์คนอื่น ๆ และได้ตบตีมทั ธิ วและจอนร่ วมกับนักศึกษาอีก
หลายคน เพราะไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้
เมื่อนาทั้งสองไปสู่ ที่ประหารแล้ว เขาถูกรับเลือกกับคนอื่น ๆ อีกสี่ คนให้เป็ นคนยิง เขาต้อง
กลายเป็ นเพชฌฆาตโดยไม่เต็มใจ
“เธอฆ่าพวกนั้นด้วยวิธีใด”
“พวกเราห้าคนพร้อมกันยิง ผมไม่ทราบว่าลูกกระสุ นปื นของผมถูกหรื อไม่ แต่ผมยิงมัทธิ วซ้ า
สองครั้งหลังจากที่เขาล้มคว่าลงแล้ว”
เพียงระยะสั้น ๆ หลังจากไชซันรับสารภาพ ความคิดหลายอย่างประดังเข้ามาที่จิตใจ
ของ
รา เขายังไม่อาจมัน่ ใจว่าไชซันพูดความจริ ง แต่เขาควรจะแสดงท่าทีวา่ เชื่อตาม บัดนี้
ไชซันได้สารภาพตัวเองเพราะเหตุที่เขาได้เข้ามาเกี่ยวข้อง หากเขาไม่สามารถทาให้เจ้าหน้าที่ยกโทษให้
ไชซันแล้ว อีกไม่นานนักไชซันจะต้องถูกนาตัวไปประหารชีวติ
หน้าที่ของเขาจะต้องรี บทาอย่าง
เร่ งด่วน
“ถ้าหากเป็ นความจริ ง ฉันจะพยายามช่วยเธอจนสุ ดความสามารถของฉันทีเดียว”
ไม่วา่ อีกสี่ คนที่ฆ่าบุตรชาย
ซันจะอยูท่ ี่ไหนทหารจะออกไปติดตามตัวนามา และ
บัดนี้หน้าที่ของ
ราก็นึกไปถึงพวกนั้นด้วย ความคิดเหล่านี้เกิดคลุมเครื อขึ้นในใจของเขา แต่
แล้วความคลุมเครื อก็หายไป เพราะบัดนี้ทางที่เขาจะทาปรากฏกระจ่างแจ้งต่อหน้าแล้ว
อีกครั้งหนึ่งที่
ราเข้าไปหานายทหารผูร้ ับผิดชอบและขอให้อภัยโทษอีก นายทหาร
กล่าวยืนยันว่ากลัวความผิดที่จะตกมาถึง เพราะบัดนี้คดีได้ปิดสานวนแล้ว หนุ่มไชซันจะต้องถูก
ประหารชีวิตแน่นอน
ราได้ขอร้องโดยให้เหตุผลว่าการอภัยโทษของคริ สเตียนหมายถึงการเปลี่ยนชีวติ คน
ผิด และมีผลสะท้อนให้คนอื่นเห็นในเรื่ องความดี แต่เรื่ องนี้ เท่ากับยัว่ โทสะให้นายทหารคนนั้นโกรธ
ยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาไม่รู้เรื่ องเกี่ยวกับกฎบัญญัติของพระเจ้า จะรู ้ก็เฉพาะกฎหมายของประเทศ
เท่านั้น เขากล่าวว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ถ้าหากยอมอภัยโทษให้ไชซัน
ราขอหน่วงเวลาเพื่อยืน่ อุทธรณ์ต่อประธานาธิ บดีชิงมันรี แต่เรื่ องนี้ได้ถูกปฏิเสธ
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ภายนอกภัตตาคาร
รถจี๊ปคันหนึ่งวิง่ เข้ามาจอดและนายทหารคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้อง
นายทหารซึ่งรับผิดชอบที่นนั่ ยืนทาความเคารพแล้วรายงานให้ทราบ
“ทุกอย่างเรี ยบร้อย ครับผม พวกเราเพียงคอยรถบรรทุกที่จะนานักโทษไปสู่ แดนประหาร
เท่านั้นครับ”
“รถบรรทุกมาพร้อมกันรถจี๊ปของพวกเรา” นายทหารกล่าวตอบ “แต่เกิดยางแตกและต้อง
เสี ยเวลาครึ่ งชัว่ โมง คนพวกนี้มาทาอะไรที่นี่”
“พวกเขาเป็ นญาติกบั เจ้าหนุ่มคนนี้ครับ”
“ให้พวกเขาออกไป อีกสักครู่ ฉนั จะกลับมาใหม่”
นายทหารเดินไปขึ้นรถแล้วขับออกไป
ทอดอาลัย ผิดหวัง เขาหวังใจที่จะได้ปรึ กษา
กับนายทหารคนนั้น เพราะดูเหมือนว่าคาสิ ทธิ์ ขาดจะปล่อยหรื อประหารชี วติ ขึ้นอยูก่ บั ทหารคนนั้น แต่
บัดนี้โอกาสผ่านไปแล้ว ความหมายในคาพูดของนายทหารผูน้ ้ นั ทิ่มแทงใจเขา อีกครึ่ งชัว่ โมงหนุ่ม
ไชซันจะถูกนาตัวไปประหารชีวติ แล้ว
อีกครั้งหนึ่งที่
ราหันหน้าไปทางนายทหาร โดยกล่าวคาอ้อนวอนอย่างเดียวกับที่เคย
ขอมา และขอเวลาอีกครั้งเพื่ออุทธรณ์ไปยังประธานาธิ บดี เมื่อมีความโกรธมากเข้านายทหารคนนั้น
เตือน
ราว่า “เดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจผิด และถูกลงโทษฐานเป็ นผูม้ ีใจฝักใฝ่ คอมมิวนิสต์”
สุ ดท้าย
ราคิดว่าควรจะให้ราเชลนาความประสงค์ของ
ซันมาแจ้งเอง
นายทหารคนนั้นก็ตกลงใจด้วยโดยหวังว่าเป็ นทางเดียวที่จะขจัด
ออกไปชัว่ คราวเพื่อรอเวลา
ให้รถบรรทุกมาถึง
“เชมิน ไปเรี ยกราเชลมาเดี๋ยวนี้ลูก” เชมินรี บไปทันทีหลายนาทีได้ผา่ นไป
รารู ้สึกว่า
ทั้งเชมินและราเชลไม่มาเสี ยแล้ว ราเชลจะต้องมาที่นี่ก่อนรถบรรทุกมาถึง และในที่สุดทั้งสองก็มาถึง
ด้วยอาการเหนื่อยหอบ
ราเชลเป็ นเด็กหญิงร่ างเล็ก กาลังอยูใ่ นวัยเรี ยน ความโศกเศร้าทาให้เธอไม่เพลิดเพลินใจเท่าไร
นัก การที่เธอมาปรากฏตัวที่นี่ทาให้บรรยากาศภายในห้องดูนุ่มนวลขึ้น ทุกคนมองดูเธอด้วยใจเมตตา
ราแนะนาเธอให้นายทหารรู้จกั ที
“นี่คือบุตรสาว
ซัน เป็ นน้องของมัทธิวและจอน”
“หนูชื่ออะไรจ๊ะ” นายทหารถามขึ้น
“ราเชล ซันค่ะ” เธอตอบ
“หนูอายุเท่าไรจ๊ะ”
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“สิ บสามขวบค่ะ” เธอพยายามสารวมเสี ยงตอบด้วยอาการประหม่า ผูท้ ี่อยูใ่ นห้องนั้นพากัน
ประทับใจในความสงบเสงี่ยมของเธอ
“หนูมาถึงซูนซันเมื่อไหร่ ”
“ออกจากบ้านเมื่อเช้านี้ค่ะ”
“มีธุระอะไรหรื อหนู”
ตอนนี้เองนี้
ราต้องหลับตา จิตใจร้องทูลต่อพระเจ้า แต่ไม่ทราบว่าจะนึกอย่างไร
“คุณพ่อของหนูกล่าวว่าคนที่ฆ่าพี่ชายของหนู....”
ราเชลก้มหน้ากัดริ มฝี ปากพูดต่อไปว่า
“จะต้องไม่ถูกฆ่าตาย หรื อถูกเฆี่ยนตี.......แต่.......”
ราเชลสะอื้นไห้ เธอไม่อาจที่กล่าวต่อไปอีก คุณแม่ของไชซันก็ร้องไห้กบั เธอด้วย และไม่ใช่
ราและเชมินเท่านั้นที่กลั้นน้ าตาไว้ แม้แต่นายทหารก็กลั้นน้ าตาไว้ดว้ ย
ราเชลไม่อาจกล่าวคาอะไรต่อไปอีกมากไปกว่าที่
ราเคยบอกไว้แล้ว
แต่เธอก็
สามารถทาให้พวกเขาเข้าใจถึงความทุกข์หนักที่เธอและคุณพ่อได้รับ และให้พวกเขาทราบถึงอานาจ
ของความรักอันยิง่ ใหญ่ที่จะลบล้างความแค้น และพร้อมที่จะอภัยให้แก่ผทู ้ ี่ทาให้ตนต้องเจ็บปวดอย่าง
แสนสาหัสนั้น
นายทหารคนนั้นยอมจานนตาม เมื่อรถบรรทุกมาถึงเขาขอให้
ราเดินทางไปสมาคม
นักศึกษาพร้อมกับเขา เมื่อปรึ กษากับนักศึกษาที่นนั่ แล้ว เขาก็หนั มาพูดกับ
รา
“ท่านครับ ผมขอมอบหนุ่มนักโทษคนนี้ไว้กบั ท่าน และผมจะอธิ บายเรื่ องราวให้นายทหารชั้น
ผูใ้ หญ่ทราบเอง”
พูดแล้วนายทหารคนนั้นก็ข้ ึนรถบรรทุกไปสู่ แดนประหารกับนักโทษอื่น ๆ
วันนั้นเป็ นวันที่ 14 พฤศจิกายน 1948
“มีใครอยูข่ า้ งในไหมครับ”
“โอ
ซัน” นางราอุทานอย่างประหลาดใจแล้วเปิ ดประตูโบสถ์เซี ยงชูออกพลางกล่าว
คาตอบรับ
“เชิญค่ะ เชิ ญเข้ามาก่อน”
“เอ้อ สบายดีหรื อคุณรา
ราอยูห่ รื อเปล่าครับ”
นางราบอกว่า
ราออกไปข้างนอกพร้อมกับแขกคนหนึ่งและจะกลับมาในไม่ชา้
ซันเข้าไปในคริ สตจักรเพื่อคอย
รา ใบหน้าของท่านซี ดเผือด
“อาจารย์คะ อาจารย์คงเศร้าโศกมากนะคะ”
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“เมื่อเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้า เราก็ไม่สามารถห้ามสิ่ งเหล่านี้ได้”
ซันกล่าวตอบ
ด้วยสี หน้ามีความทุกข์โศกปรากฏอยู่
น้ าตาของนางราเอ่อล้น
“ภรรยาของอาจารย์ เธอคงทุกข์ทรมานใจนะคะ”
“ครับ ระหว่างนี้ เธอต้องพักผ่อนให้มาก”
ซันกล่าวราวกับว่ากาลังพูดคุยถึงความ
ยุง่ ยากของคนอื่น
“ดิฉนั ก็คาดว่าเธอคงหนักอกหนักใจ ถ้าหากดิฉนั อยูใ่ นฐานะอย่างเธอ ดิฉนั ก็ตอ้ งโศกเศร้า การ
เดินทางมานี้มีอะไรลาบากบ้างไหมคะ”
“ผมถูกเรี ยกตัวให้หยุดสอบสวนที่สถานีแห่งหนึ่งใกล้สะพานเชียงใด แต่เมื่อผมได้บอกพวกนั้น
ว่าผมคือ
ซันพวกนั้นก็แสดงความกรุ ณาต่อผม อนุญาตให้ผมผ่านมาได้”
“พวกนั้นคงได้ยนิ ถึงข่าวของอาจารย์” นางรากล่าวขึ้นเพราะทั้งเมืองรู ้เรื่ องราวที่อาจารย์อภัย
โทษให้แก่ไชซัน “แล้วนี่ อาจารย์จะเลยไปไหนล่ะคะ”
“ไปนาการประชุมที่คริ สตจักรโชเรี ยง ในปูซาน
“แต่ท่านอาจารย์ควรจะพักผ่อนสักหน่อยนะคะ เพราะดูเหมือนว่าอาจารย์ยงั ไม่แข็งแรงดีพอ”
“ไม่เป็ นไรหรอกครับ ผมสัญญาว่าจะไปนาการประชุมนี้และไม่อยากจะให้ความลาบากของผม
เป็ นข้อแก้ตวั ที่ไม่ไป”
ซันกล่าวด้วยความมัน่ ใจ
หลังจากนั้นท่านจึงถามถึงทุกข์สุขของ
รา นางราได้เล่ารายละเอียดถึงเรื่ องที่ไชซัน
ได้รับการช่วยเหลือให้พน้ จากการประหารชี วติ ให้
ซันฟังด้วย
“บ้านของเขาอยูไ่ หนครับ”
“บ้านของใครคะ”
“ของไชซันครับ”
“มีอะไรหรื อคะ”
“ผมอยากจะไปเยีย่ มสักหน่อย”
นางราถอนหายใจ ดูเหมือนมันเป็ นการฝื นธรรมชาติที่เขายังคิดจะพบกับไชซันโดยเร็ วเช่นนี้
“ท่านพบเขาภายหลังก็ได้นี่คะ”
“ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเลื่อนเวลาไปนี่ครับ ผมอยากจะพบเขาทันทีและนาเขามาเชื่อในพระเจ้า
ผมมีธุระยุง่ มากอาจจะไม่มีโอกาสอื่นภายหลังก็ได้ นอกจากนี้ไชซันและครอบครัวเขาทราบว่าพวกเรา
จะต้องพบกัน และจะเป็ นการกรุ ณาแก่พวกเขา หากรี บไปพบเสี ยแต่โดยเร็ ว
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ซันต้องการไปทันที เนื่ องจากเย็นมากแล้ว ประกอบกับระยะนั้นมีการห้ามออกจาก
บ้านเวลาค่าคืน พวกเขาจึงตัดสิ นใจไปโดยไม่ตอ้ งรอ
รา ทั้งสองออกเดินทางไปยังบ้านของ
ไชซัน
“บ้านนี้แหละค่ะ ดิฉนั จะเข้าไปก่อน” นางราเดินเข้าไปในบ้าน ส่ วน
ซันคอยอยูท่ ี่
ประตูบา้ นหลังนั้นมองดูคล้ายร้านขายปลาเล็ก ๆ ในไม่ชา้ นางราก็เดินกลับออกมา ติดตามด้วยหญิงร่ าง
อ้วนคนหนึ่ง เดินก้มหน้าออกมาและคนอื่น ๆ ในครอบครัวก็ทยอยตามมาข้างหลัง ดวงตาของทุกคน
แสดงความประหลาดใจ
ทั้งครอบครัวมีโครงการจะไปเยีย่ ม
ซันซึ่ งได้ช่วยบุตรชายของเขา ในทันทีที่การ
เดินทางสะดวกขึ้น และเมื่อปรากฏว่า
ซันได้เดินทางมาเยีย่ มพวกเขาก่อนเช่นนี้สองผัวเมียก็
รู ้สึกละอายใจยิง่ นัก ทั้งพ่อและแม่ไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไร ส่ วนไชซันบุตรชายดูเหมือนว่ายิง่ มีความ
สับสนใจมากขึ้น
“มานี่ซิลูก”
ซันกล่าว
ไชซันรู ้สึกกลัวจนตัวสั่น และคุกเข่าลงแสดงความเคารพ
จากบาดแผลที่ใบหน้าของเขาซึ่ งหายเป็ นบางส่ วน
ซันทายได้วา่ เกิดจากถูกเฆี่ยนตี
“เธอคือไชซันใช่ไหมลูก”
ซันพูดพลางมองดูใบหน้าของไชซันพร้อมกับยืน่ มือไป
จับมือของเขา และด้วยอาการอย่างเดียวกันท่านกล่าวว่า
“ไม่ตอ้ งกังวลใจหรอก ฉันให้อภัยเธอแล้ว” ท่านแลเห็นน้ าตาเอ่อขึ้นในดวงตาของไชซัน “ฉัน
ให้อภัยเธอแล้ว และพระเจ้าก็ให้อภัยเธอด้วย”
พ่อของไชซันก้าวออกไปข้างหน้า แล้วกล่าวว่า
“ในบ้านของเรานี้ เราถือว่าท่านอาจารย์เป็ นที่สองรองจากพระอาทิตย์ที่เราเคารพครับ” นี่เป็ น
คาสรรเสริ ญอันสู งสุ ดที่เขาไม่เคยกล่าวกับผูใ้ ดมาก่อน
“พวกเราไม่อาจแสดงความขอบคุณต่อท่านให้เพียงพอได้
ผมเคยได้ฟังเรื่ องราวของท่าน
อาจารย์มาก่อน เมื่ออาจารย์อยูใ่ นเรื อนจากวางจู เพราะผมเคยติดอยูท่ ี่นนั่ ด้วยในเวลาเดียวกัน ตอนนั้น
ผมอยากจะพบท่าน แต่บดั นี้ผมได้พบแล้ว ทาให้ผมมีท้ งั ความเจ็บปวดและดีใจ” เขาพูดด้วยเสี ยง
กระอึกกระอัก จากนั้นจึงพูดต่อไปอีกด้วยความเคารพว่า
“ท่านอาจารย์ครับ เราตั้งใจกันว่าจะไปเยีย่ มท่านอาจารย์ทนั ทีที่หนทางสะดวกขึ้น ผมบอกไม่
ถูกหรอกว่า รู ้สึกละอายใจเพียงไร ที่ท่านได้เป็ นฝ่ ายมาเยีย่ มก่อน และผมอยากจะเรี ยนให้ท่านอาจารย์
ทราบว่าผมตัดสิ นใจอะไรไว้บางอย่าง” เขากล่าวด้วยเสี ยงสั่น ๆ
“ว่าไปซิ ครับคุณตัดสิ นใจอะไร”
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“ผมมีบุตรชายสี่ คน ผมอยากจะแบ่งให้ท่านอาจารย์ดว้ ยท่านอาจารย์คิดอย่างไรครับ”
ซันได้ปฏิเสธ โดยให้เหตุผลกระจ่างชัดในเรื่ องนี้วา่
“ไม่ตกลงครับ เพราะยังไม่มีความจาเป็ นอันใด คุณเป็ นคนที่มีใจกรุ ณา แต่สิ่งนั้นผมไม่อาจรับ
ได้ ความหวังผมก็คืออยากจะให้คุณสอนบุตรของคุณให้เป็ นคนดี และให้ทุกคนในครอบครัวเชื่อใน
พระเยซู เพื่อจะได้รับความรอด” จากนั้น
ซันจึงหันหน้าไปทางไชซัน
“พ่อหนุ่ม ฉันไม่จดจาถึงสิ่ งที่เธอเคยทามา ดังนั้นให้เอาความกลัวและความสงสัยของเธอทิ้ง
เสี ย จงเป็ นเหมือนบุตรของฉัน ว่าเธอมีความเชื่อ และมีชีวติ อย่างที่บุตรชายของฉันเคยประพฤติมา ก็
เป็ นสิ่ งอัศจรรย์สาหรับเธอแล้ว”
ไชซันยืนนิ่งเงียบก้มศีรษะ
โต๊ะเล็ก ๆ มีขนมและน้ าชาจัดเตรี ยมไว้ แต่เนื่ องจากภายหลัง 6 โมงเย็นไปแล้ว ทางการห้าม
บุคคลใด ๆ ออกจากบ้าน และบัดนี้เป็ นเวลาห้าโมงครึ่ งแล้ว
ซันอธิ ษฐานสั้น ๆ และยืนขึ้น
เพื่อเตรี ยมตัวกลับ พ่อของไชซันหันมาพูดกับท่านอีกว่า
“ท่านอาจารย์ครับ ผมมีบางอย่างที่อยากจะพูดกับท่านและอยากจะให้ท่านตกลงด้วย ผมทราบ
ว่าท่านมีบุตรสาวซึ่ งเรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยม อยากจะให้เธอมาอยูท่ ี่บา้ นของผมในขณะที่กาลังเรี ยนหนังสื อจะ
ได้ไหมครับ ผมมีบุตรสาวคนหนึ่งซึ่ งมีอายุไล่เลี่ยกันกับเธอจะให้อยูด่ ว้ ยกันครับ” พ่อของไชซันกล่าว
อย่างมัน่ ใจแต่
ซันได้ปฏิเสธอีก
“ไม่ตอ้ งก็ได้ครับ ขอบคุณมาก ผมไม่อยากจะให้คุณมีภาระ ผมจะมาหาคุณอีก” แต่คุณพ่อของ
ไชซันได้ขอร้องว่า
“ท่านอาจารย์เข้าใจผิดเสี ยแล้วครับ ครอบครัวของเราเริ่ มไปโบสถ์แล้ว ถึงแม้วา่ จะละอายในที่
จะไป ผมไม่อยากจะทาเรื่ องนี้ที่จะตอบแทนหนี้บุญคุณท่านอาจารย์ แต่เพื่อต้องการให้สมาชิกใน
ครอบครัวทั้งหมดเป็ นคริ สเตียนที่ดีข้ ึน ถ้าหากบุตรสาวของท่านอาจารย์มาอยูก่ บั เรา ท่านอาจารย์ก็จะมา
เยีย่ มเราบ่อย ๆ และพวกเราก็จะได้มีโอกาสฟังคาสอนเกี่ยวกับคริ สเตียนมากขึ้นวิธีน้ ี แหละท่านอาจารย์
ก็จะได้นาการอวยพรมาสู่ ครอบครัวของเรา”
“ผมเข้าใจแล้วครับ แต่ผมไม่อาจที่จะบังคับให้บุตรสาวของผมทาอย่างนี้ได้ ผมจะถามเธอดู
และจะบอกให้คุณทราบว่าเธอมีความคิดเห็นอย่างไร”
เมื่อ
ซันเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับนางราทุกคนในครอบครัวของไชซันก็ตามไป
ส่ งถึงถนน พวกเขาดีใจที่ได้มีโอกาสพบ
ซันเป็ นครั้งแรก แต่รู้สึกเสี ยใจที่ท่านต้องรี บกลับไป
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“ราเชล.......พ่อของไชซันต้องการให้ลูกไปพักอยูท่ ี่หอ้ งกับบุตรสาวของเขา ลูกจะไปไหมล่ะ”
ซันได้ถามบุตรสาวในเย็นวันนั้นเอง ทั้งนี้ก็เพราะพ่อของไชซันกล่าวว่า เขาจะมาหาในตอน
เช้าเพื่อฟังคาตอบ
“โธ่คุณพ่อ ลูกจะไปได้ยงั ไงกันนะ” เธอพูดเสี ยงสะอื้น “ลูกไม่อาจจะทนได้ แม้วา่ พวกเขา
จะต้องการให้ลูกไปสักแค่ไหนก็ตาม”
หัวใจของ
ซันต้องปวดร้าวอีกเมื่อได้ยนิ คาพูดของลูกสาวเอ่ยถึงความทุกข์ทรมานต่อ
การตายของพี่ท้ งั สอง แต่
ซันพยายามปลอบใจ ได้กล่าวถึงเหตุผลที่พอ่ ของไชซันขอร้อง หาก
ไปอยูก่ บั พวกเขา
ซันก็จะได้ไปเยีย่ มเธอบ่อย ๆ พวกเขาจะได้เรี ยนรู ้ถึงเรื่ องคริ สเตียนมากขึ้น
ราเชลสารวมสติได้ เธอหยุดคิดครู่ หนึ่งแล้วกล่าวว่า “ลูกไม่อยากไปที่นนั่ แต่บางทีหากอยูแ่ ล้ว
ลูกอาจเป็ นประโยชน์ต่อพวกเขาก็ได้.....ลูกจะคิดอีกและจะอธิ ษฐานก่อน”
วันรุ่ งขึ้น เมื่อครอบครัวของไชซันมาหา ราเชลไม่ปฏิเสธที่จะไป
ซันรู้สึกดีใจใน
ความเต็มใจไปของลูกสาวเพราะเป็ นประโยชน์แก่เธอและแก่เขาด้วย ครอบครัวของไชซันรู ้สึกปลาบ
ปลื้มยินดีต่อข่าวนี้เป็ นอย่างยิง่
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6. ชีวติ ของบุตรบุญธรรม
วันที่ 30 พฤษภาคม 1949 ฤดูใบไม้ผลิผา่ นไปฤดูร้อนผ่านเข้ามา ต้นข้าวบาร์ ลียเ์ จริ ญงอกงามขึ้น
ขบวนรถไฟที่ออกจากซูนซันไปยังโยซุ ในเช้าวันนั้นแออัดไปด้วยพ่อค้าแม่คา้ และในท่ามกลางคน
เหล่านั้นไชซันกับคุณแม่และ
ราได้นงั่ ร่ วมทางมาด้วย
“ไชซัน” แม่ของเขากล่าวขึ้น “อาจารย์ซนั จะอยูบ่ า้ นหรื อเปล่านะ”
“ไม่ทราบครับ ผมไม่อาจบอกให้เขารู ้ล่วงหน้าได้วา่ พวกเรากาลังเดินทางไปหา”
“เขามักออกจากบ้านไปประกาศพระกิตติคุณเสมอ
รากล่าว
“แต่พวกเราคงพบภรรยาของท่านแน่ จริ งไหมคะอาจารย์รา เธอคงไม่ออกจากบ้านไปด้วย
หรอก”
“ครับ เธอต้องอยูบ่ า้ นแน่ การเดินทางมาของเราไม่เสี ยเที่ยว”
รากล่าวยืนยัน ส่ วน
คุณแม่ของไชซันนิ่งเงียบเมื่อจ้องมองออกไปทางหน้าต่าง
“ฉันจะพูดกับเธอว่ายังไงหนอ” นางคิด “ฉันจะปลอบใจเธอว่าอย่างไรบ้าง” นางจาได้ดีถึงเรื่ อง
ที่นางได้ขอชีวิตไชซันไว้ที่ภตั ตาคารปาลวัง เมื่อปี ก่อนตอนเกิดการจลาจลขึ้น “ฉันมีลูกชายสี่ คน เมื่อลูก
คนใดคนหนึ่งจะถูกพรากจากไป ฉันต้องช่วยเหลือไว้ แต่เธอสู ญเสี ยบุตรชายสองคนไปในเวลาเดียวกัน
เธอจะรู ้สึกอย่างไรหนอ”
เธอนึกเห็นภาพของหญิงผมยาวที่วงิ่ เข้ามาหาพร้อมกับร้องไห้อย่างขมขื่ม
ถึงแม้เธอจะไม่ได้หลับ
แต่ดูเหมือนมีภาพความฝันเป็ นอุปทานหลอกหลอนเธอลืมตัวเพลินไปชัว่
ขณะหนึ่ง
“ขนมหวาน ปลาหมึกแห้งครับ” คนขายของร้องขายสิ นค้าของเขาและเดินเบียดผ่านผูค้ นที่นงั่
เบียดบนรถไฟ
ไชซันก็เช่นเดียวกับแม่ คิดหวัน่ ใจที่เดินทางไปหานางซัน “ฉันจะสนทนากับเธออย่างไร จะพูด
กับเธออย่างไร”
เขารู้สึกว่าหากตระเตรี ยมการมาเยีย่ มล่วงหน้าสักหนึ่งวันจะเป็ นการดีมาก
รอ
ให้
ซันอยูบ่ า้ นหรื อไม่ก็ให้ราเชลหยุดโรงเรี ยนสักวันเพื่อเดินทางมาด้วยกันกับพวกเรา
การเดินทางไปเยีย่ มนางซันเที่ยวนี้ห่างจากระยะเวลาที่มาเยีย่ มเที่ยวก่อนมาก
เพราะตั้งแต่
ครอบครัวทั้งสองได้พบกันตอนเกิดการจลาจลเมื่อหกเดือนกว่ามาแล้ว พวกเขาก็ไม่ได้ไปเยีย่ มเยียนกัน
เลย
อีกไม่นานก็จะถึงแล้ว ทุก ๆ นาทีรถไฟได้วงิ่ เข้ามาใกล้สถานีชินพูงทุกขณะ ทั้งไซซันและแม่
รู ้สึกหนักใจยิง่ ขึ้น ส่ วน
รามีอาการสงบ
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มีเสี ยงทะเลาะกันเกิดขึ้นในกลุ่มคนขายของ “เฮ้ ทาไมลื้อเหยียบตีนอัว๊ วะ ดูตาม้าตาเรื อเสี ยมัง่
ซี ”
“แกคิดว่าฉันแกล้งเหยียบหรื อ รถมันแน่นนะ หี บของแกทาให้ฉนั สะดุดรู ้หรื อเปล่า” สุ ด
ท้าย
ราต้องขึ้นจัดการแยกคนทั้งสองออกไปจากกันคนละทาง
คุณแม่ของไชซันนึกถึง
ซัน หากทาผิดจะรี บขอโทษทันที และถ้าหากลูกถูกทาให้
บาดเจ็บก็จะให้เรื่ องนั้นลืมเลือนไปเสี ย เธอย้อนกลับหวนมาคิดถึงนางซันว่าจะเป็ นอย่าง
ซัน
หรื อไม่เต็มใจที่จะให้อภัยและสุ ภาพอ่อนโยนหรื อเปล่า
รถไฟเร่ งฝี จักรไปเรื่ อย ๆ ไม่ชา้ ก็จะพาพวกเขาถึงสถานซินพูง
“ดูนอ้ งให้ดีนะยังเคียม เช้านี้ฉนั ต้องออกไปทางาน” นางซันยืน่ ลูกคนเล็กให้หญิงสาวซึ่ งช่วย
ทางานบ้านของเธอ แล้วคิดว่าวันนี้จะทางานอะไรหนอ เพราะหลายวันแล้วที่เธอป่ วย ครั้นจะดายหญ้า
ในนาก็ยงั มีเสื้ อผ้าหลายชิ้นที่จะต้องซัก เพราะค้างไว้ต้ งั แต่เธอป่ วย สุ ดท้ายเธอตกลงใจซักผ้า โดย
รวบรวมผ้าใส่ กะละมังแล้วทูนศีรษะเดินลงไปที่หว้ ยน้ าซึ่ งอยูใ่ กล้ ๆ การซักผ้าของเธอวันนั้นดูเวลาที่
ผ่านไปช่างยาวนานเสี ยเหลือเกิน เธอต้องหยุดพักหลายครั้ง จากที่เธอซักผ้าอยูม่ องออกไปจะแลเห็น
และได้ยนิ เสี ยงรถไฟที่วงิ่ ผ่านไปมา รถไฟจากโยซุ วงิ่ เข้าสู่ สถานีชินพูงแล้ว แต่เสี ยงของมันเป็ นที่ชินชา
สาหรับเธอเสมอ
“เวลาคงจะเที่ยงกว่าแล้ว” เธอคิด ก่อนหน้านี้บนขบวนรถคันนี้ บุตรชายของเธอเดินทางกลับ
บ้านเสมอ ทุกสิ่ งเกี่ยวกับรถไฟไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มทั ธิ วและจอนจะไม่มีวนั กลับมาหาเธออีกแล้ว
เธอคิดสับสนไปมาอย่างเหนื่ อยอ่อน
“เฮ้อ” เธออุทานกับตัวเอง “ฉันมัวคิดเรื่ องนี้นานเท่าไหร่ หนอ” แล้วเธอก็ลงมือซักผ้าต่อไปอีก
มีเสี ยงคนตะโกนเรี ยกจากยังเคียมซึ่ งกาลังวิง่ ข้ามเนินเขามา
“คุณแม่คะ มีแขกมาที่บา้ น และมีเรื่ องเกิดขึ้นด้วยกลับบ้านด่วนค่ะ”
“ยังเคียม เธอหมายความว่าอะไรนี่ เกิดอะไรขึ้นนะ”
“ท่านอาจารย์ราค่ะ ท่านมาจากซูนซันพร้อมกับผูห้ ญิงและนักเรี ยนชายคนหนึ่ง เมื่อคุณลุงเห็น
นักเรี ยนคนนั้นก็ถือมีดโต้วงิ่ ตรงเข้าไปหา และพูดว่าจะฆ่าทิ้ง แต่ท่านอาจารย์ราเข้าห้ามไว้ กรุ ณากลับ
บ้านเร็ ว ๆ เถอะค่ะ”
นางซันรู ้ทนั ทีวา่ แขกของเธอคือใคร “ฉันจะต้องรี บไปหาเดี๋ยวนี้ ” เธอราพึงกับตนเอง และเริ่ ม
เก็บเสื้ อผ้าและกะละมังซักผ้า
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แต่เพราะเหตุที่ได้ยนิ ข่าวอันน่าตกใจ ประกอบกับอาการเร่ งรี บของเธอ ผสมกับความเจ็บป่ วย
และงานหนักในตอนเช้าวันนั้นท่วมท้นเข้ามา ในชัว่ ระยะนั้นเองภาพต่าง ๆ ปรากฏเป็ นอุปทานทะมึน
ต่อสายตาของเธอ โลกทั้งโลกกลายเป็ นสภาพสิ่ งที่น่าหวาดผวา
ภาพอุปทานเกิดขึ้นชัว่ ครู่ หนึ่ งแล้วเธอก็สลบไป เมื่อได้สติตื่นขึ้นก็พบตัวเองกาลังนอนอยูฝ่ ั่งริ ม
ห้วย โดยมียงั เคียมนัง่ อยูใ่ กล้ ๆ จ้องมองเธอด้วยอาการตกตะลึง ท้องฟ้ าดูเหมือนกดให้เธอนอนนิ่งและ
แผ่นดินก็กดร่ างกายเธอไว้ไม่ให้ไหวติง
“คุณแม่คะ ๆ ” ยังเคียมเรี ยกเบา ๆ แต่ร้อนรน เธอตื่นขึ้นแต่ไม่ได้พดู และไม่พยายามที่จะลุก เธอ
นอนจมอยูใ่ นความคิด สงครามในความคิดเกิดขึ้นมาและเธอรู ้สึกตัวอีก ระลึกถึงแขกสองคนที่เดินทาง
มาเยีย่ มและกาลังเฝ้ าคอยอยูท่ ี่บา้ น
เธอรู้สึกเศร้าใจที่ตอ้ งสู ญเสี ยบุตรชาย บุตรผูไ้ ม่ได้ทาความผิด ไม่เคยก่ออาชญากรรมใด ๆ เขา
จากไปขณะที่ยงั หนุ่มแน่น ชีวติ ของพวกเขามีแต่ความทุกข์ลาบาก ความคิดที่ขมขื่นเกิดขึ้น “สามีของ
ฉันเขากล่าวว่า.........แต่ฉนั จะต้องฟังคาของเขาหรื อ เขามีหวั ใจเหมือนดังผูเ้ ป็ นแม่หรื อเปล่า ฉันต้อง
ปลอบใจตัวเอง ฉันเคยวางภาระความคิดเหล่านี้แล้วมิใช่หรื อสามีฉนั พูดไว้วา่ ...........และมันเป็ นความ
จริ ง เขาให้พระเจ้าได้รับการถวายเกียรติยศจากการตายของลูก ฉันจะแก้แค้นตัวฉันเองหรื อ อย่าเลย อย่า
.........หรื อฉันจะร้องเรี ยกเอาบุตรคืนมา อย่าเลย.......อย่า ฉันจะต้องรี บไปหาแขกเดี๋ยวนี้” เธอแข็งใจลุก
ขึ้น โดยมียงั เคียมช่วยพยุงเธอไป เธอหลับตาอธิษฐาน
“โอพระบิดาเจ้า โปรดให้ขา้ พระองค์มีกาลัง ประทานความเชื่อแก่ขา้ พระองค์อีก พระเจ้ายัง
ประทานพระบุตรที่รักองค์เดียว ถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์จะมีความเศร้าโศกไปทาไม ข้าพระองค์ได้สละ
เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง” และจากนั้นพระวจนะของพระเจ้าก็บงั เกิดขึ้นกับเธอเอง
“อย่าเสาะแสวงหาการแก้แค้น แต่จงให้การแก้แค้นเป็ นของพระเจ้าเบื้องบน เพราะมีคาเขียนไว้
ว่า การพิพากษาเป็ นของเรา พระเจ้าตรัสไว้วา่ เราจะทาการตอบแทนให้ แต่ยงั มีอีกข้อหนึ่งตรัสว่า หาก
ศัตรู ของท่านหิวก็จงให้อาหารแก่เขา ถ้าเขากระหายจงให้น้ าเขาดื่ม.........”
ยังเคียมรวบรวมเสื้ อผ้า กะละมังและขันตักน้ าแล้วทั้งสองก็เดินทางกลับบ้านด้วยกัน
“ทาไมเธอจึงไม่มานะ ดูเหมือนว่าเราคอยเขาเป็ นชัว่ โมงแล้ว” คุณแม่ของไชซันเอ่ยขึ้น
“เกือบหนึ่งชัว่ โมงแล้วตั้งแต่เด็กสาวคนนั้นออกไปเรี ยกเธอ”
รากล่าวเสริ มขึ้น
ไชซันพร้อมกับคุณแม่และ
รานัง่ รวมอยูท่ ี่สวนนอกบ้าน
การที่ไชซันถูกลุง
ของมัทธิ วและจอนโจมตีอย่างไม่ทนั รู ้ตวั และนางซันก็ยงั ไม่มา ทาให้นางตกใจกลัวยิง่ ขึ้น
“ผูช้ ายคนนั้นเป็ นใครนะ” เธอหันไปถาม
รา
“เป็ นพี่ชายของนางซัน เคยเป็ นผูป้ กครองเด็ก ๆ ที่ซูนซันมาแล้ว”
ราอธิบาย
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“งั้นหรื อคะ” แล้วเริ่ มใช้ความคิดอีก นาทีที่ผา่ นไปดูเหมือนยาวนานเป็ นแรมปี ในที่สุดทั้งสองก็
มาถึง ยังเคียมเดินหน้า ตามด้วยนางซัน ทั้งคู่เดินผ่านทุ่งนามาตามทางแคบ ๆ
ไชซันและแม่รู้สึกหัวใจเต้นแรง เมื่อนางซันและยังเคียมเดินใกล้เข้ามาที่สวน ศิษยาภิบาลราเดิน
ออกไปกล่าวทักทายนางซัน
“สวัสดีครับ คุณซัน ไปซักผ้ามาหรื อครับ”
“ค่ะ” นางซันตอบ “เชิญเข้ามาในบ้านซิคะ”
ทั้ง ๆ ที่ยงั เหน็ดเหนื่ อยและอ่อนเพลีย เธอวางเครื่ องซักผ้าไว้แล้วเดินนาเข้าไปในบ้าน เมื่ออยู่
ภายในบ้านเธอหันไปทางไชซันและจับมือเขาแน่น
“เธอก็มาด้วย” นางซันพูดแล้วหันไปกระซิบ
รา “ท่านอาจารย์คะ ขออธิ ษฐานเผื่อ
พวกเราด้วยค่ะ” แล้วเธอก็ร้องไห้โฮ ไชซันและคุณแม่ของเขาก็ร้องไห้ไปตาม ๆ กัน และแม้แต่
ราเมื่ออธิ ษฐานก็อดกลั้นน้ าตาไว้ไม่ได้
การเยีย่ มเยียนได้ผา่ นไป นางซันให้การต้อนรับไชซันและคุณแม่ของเขาให้ได้รับความสบายใจ
เธอได้รับประทานขนมและข้าวที่พวกเขานามาให้ และเมื่อเขาจากไปเธอติดตามไปส่ ง
เมื่อกลับมาถึงบ้าน เธอรู ้สึกสบายใจเหมือนฟื้ นจากไข้หนัก แต่ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรงได้เริ่ มมี
แก่เธอ เธอทาอย่างไรบ้างเมื่อต้องรับฆาตกรซึ่ งฆ่าบุตรชายของเธอ ช่างเป็ นการฝื นธรรมชาติจริ ง ๆ
เธอรู ้สึกไม่สบายใจ ความคิดทรมานใจและการฝันร้ายได้กลับคืนมาหาอีก ในยามนี้ น้ าตาของ
เธอไหลริ นออกมานองหน้าข้าง ๆ เธอภายในห้อง ทารกน้อยนอนหลับสนิทหาได้รู้สึกต่อความโศกเศร้า
ของผูเ้ ป็ นแม่ไม่ ภายนอกห้องเริ่ มมืด ท้องฟ้ าเต็มไปด้วยแสงระยิบระยับของดวงดาว เป็ นดวงดาวที่เคย
ส่ องแสงดูความเศร้าโศกของนางมาเรี ยเมื่อสองพันปี ก่อนโน้น
ภายในปี เดียวหลังจากเกิดการจลาจลแล้ว ไชซันได้กลับใจเป็ นคริ สเตียน บางครั้งเขาเดินทางไป
กับ
ซันเมื่อมีการไปเทศนาตามที่ประชุมคริ สเตียนในภาคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ในโอกาสเหล่านี้
เมื่อ
ซันพูดเหตุการณ์จลาจล เขาจะกล่าวถึงไชซันด้วย
“ข้าพเจ้ารู ้สึกตัวเองยังไม่ได้ทาหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้โดยเต็มเปี่ ยมโดยอภัยโทษ
ให้แก่ไชซัน ความประสงค์ของข้าพเจ้าก็คืออยากจะให้เขาถวายเกียรยศแด่พระเจ้าด้วยตัวของเขาเอง
โดยการถวายตัวเป็ นนักเทศน์ ด้วยเหตุน้ ีขา้ พเจ้าจะอธิ ษฐานและพยายามนาพาเขา ขอจงร่ วมใจกับ
ข้าพเจ้าอธิษฐานเผือ่ เขา”
ซันได้อธิษฐานเผื่อไชซันอย่างสม่าเสมอ ในฤดูใบไม้ผลิปี 1949 หลังจากที่ไชซันได้
เป็ นคริ สเตียนแล้ว และได้เข้าเป็ นนักศึกษาในโรงเรี ยนพระคัมภีร์ที่ปูซาน
ซันเขียน จดหมาย
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ถึงเขาบ่อย ๆ และเมื่อเขาตอบจดหมาย เขาจ่าหน้าซองถึง
ซันโดยใช้คาว่าคุณพ่อ และพูดถึง
ครอบครัวซันเหมือนครอบครัวของเขาเอง
ไชซันรู้ความประสงค์ของ
ซันที่มีต่อเขา และอยากจะให้ท่านสมหวัง แต่เขามี
อุปสรรคจากความอ่อนแออันใหญ่หลวง ครั้นแรกเขากลัวประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากพวกนั้นรู ้
ประวัติของเขา เขาอ่อนแอด้านจิตวิญญาณ สุ ขภาพของเขาไม่สมบูรณ์ ตัวซีดผอมเพราะโรคน้ าย่อย
พิการและมีโรคมาลาเรี ยคุกคาม ต่อมาการป่ วยเป็ นผลกระทบกระเทือนต่อปอดด้วยต้องเข้ารักษาตัวที่
โรงพยาบาลระยะหนึ่ง แต่ในไม่ชา้ การป่ วยทางจิตวิญญาณก็หายขาด ความกลัวต่อฝูงชนก็หายไป
“ถึงแม้ผมไม่มีคุณวุฒิที่จะสอนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา แต่ผมก็ได้ตีกลองเรี ยกเด็กเข้ามาร่ วมกันประชุม
อาทิตย์ละครั้งที่ผมออกไปกับกลุ่มนักเรี ยนเพื่อประชุมเทศนาตามถนนที่บริ เวณหน้าสถานีรถไฟ และที่
ตลาดผมได้แจกใบปลิวด้วย”
ขณะที่
ซันนัง่ อ่านจดหมายต่าง ๆ ของไชซันที่บา้ น ใจของเขาก็หนั กลับย้อนไปหา
อดีตหลายปี มาแล้ว เรื่ องราวทั้งหมดเป็ นไปอย่างไม่คาดฝัน เป็ นเวลานานที่เขาเฝ้ าคอยอยูใ่ นคุกและ
ได้รับการหนุนใจ โดยคิดว่าบุตรชายของเขาทาหน้าที่ประกาศแทน แต่แล้วทุกสิ่ งก็ระเบิดออกมาเป็ น
เสี่ ยง ๆ เมื่อมัทธิ วได้ทรยศโดยก้มหน้าเคารพต่อศาสนาชิ นโต แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าทรงใช้เวลาครั้งนั้น
เป็ นการตระเตรี ยมเพื่องานประกาศในอนาคตของมัทธิ ว แต่แล้วทุกอย่างก็สูญสลายไปสิ้ น
ซันยืนขึ้น และอ่านจดหมายของไชซันต่อไป “ผมบอกไม่ถูกเลยว่ารู ้สึกดีใจเพียงใด
ที่ได้มาศึกษาที่นี่ ผมตระหนักดีวา่ จะต้องถวายตัวและทุกสิ่ งทุกอย่างที่มีอยูต่ ่อพระเจ้า พระเจ้าทรงรักผม
และช่วยผมให้พน้ จากประตูแห่งความตาย และเพราะความรักนี้เอง ผมจึงได้มาเชื่ อพึ่งในพระคริ สต์
ไม่ใช่เพราะอยากจะได้สวรรค์และหนีจากนรกเท่านั้น แต่ผมต้องการถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าจนกว่า
วาระสุ ดท้ายของชีวิต ผมรู ้สึกขอบพระคุณเหลือเกินที่ได้เกิดใหม่ตรงประตูแห่งความตาย........
“โปรดอย่ากังวลใจถึงผมเลย ผมเรี ยนพระคัมภีร์ อธิ ษฐานร่ วมในการร้องเพลงและฝึ กเทศนา
โปรดอธิษฐานเผือ่ ผมมาก ๆ ในฐานะที่ผมเป็ นบุตรหัวปี ของคุณพ่อ ผมจะทาทุกอย่างเพื่อให้ชีวติ ฝ่ ายจิต
วิญญาณเจริ ญขึ้น คุณพ่อครับ โปรดยกโทษให้ผมทุก ๆ อย่าง เพราะความรักของคุณพ่อที่มีต่อผม เป็ น
ความรักที่พระเจ้าประทาน ผมจะพยายามให้ความปรารถนาของคุณพ่อสาเร็ จ ผมจะทาทุกอย่างสุ ดกาลัง
เพื่อเจริ ญรอยตามน้องชายทั้งสองของผม”
ซันมองออกไปยังทุ่งนาที่มีแสงแดดจ้า และนึกถึงพระวจนะที่มีอยูใ่ นพระคัมภีร์ที่วา่
“ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่ อยเน่าไปก็จะคงอยูเ่ ป็ นเมล็ดเดียว แต่ถา้ เปื่ อยเน่าไปก็จะงอก
ขึ้นเกิดผลมาก”
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เมื่อ
ซันคิดถึงหลักคาสอนของพระคริ สต์เกี่ยวกับเมล็ดข้าว
กระจ่างขึ้น แล้วท่านก็ถอนหายใจสรรเสริ ญขอบพระคุณพระเจ้า

ทาให้จิตใจของท่าน
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หนังสื อชุด ชีวติ คริสตชน ทีเ่ คยตีพมิ พ์แล้วมี
1. ค่าของชีวติ (พิมพ์ครั้นที่ 2) 5.00 บาท
โดโรธี คล๊าก. วิลสัน เขียน
2. บุกแดนมนุษย์กินคน (พิมพ์ครั้งที่ 2) 5.00 บาท
กองบรรณศาสตร์ โอ.เอ็ม.เอฟ. เรี ยบเรี ยง
3. ดาวร้ายวัยรุ่ น (พิมพ์ครั้งที่ 3) 6.50 บาท
เดวิด วิลเคอร์สัน เขียน
4. ทางรถไฟมฤตยู (ตีพิมพ์ครั้งที่ 3)
6.00 บาท
เอิร์นเนส กอร์ ดอน เขียน
5. เมื่อฟ้ าสี ทอง (พิมพ์ครั้งแรก) 6.00 บาท
ธวัช เย็นใจ เขียน
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ตอนหนึ่งจาก สิ้นแค้ น
“จากระยะเวลา 23 ปี ที่ทำงำนกับคนโรคเรื ้อน และจากระยะเวลา 5 ปี ในคุกที่ไม่ ยอมไหว้ รูป
เคำรพ และบัดนี้เขายังขอบพระคุณสาหรับกำรตำยของบุตรชำยทั้งสองที่ ถกู ฆ่ ำ นี่เป็ นการกระทาของ
มนุษย์ธรรมดาสามัญหรื อเปล่า”
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