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บทที่ 1
พระคริสต์ ในดวงใจของชาวเกาหลี
ท่ามกลางสิ่ งสลักหักพังของพิษสงคราม เรายังเห็นกองอิฐหัก ๆ ที่ตึกรามบ้านช่องพังลงเพราะ
ฤทธิ์ ลูกระเบิดเห็นรอบไฟไหม้และฝูงคนนับจานวนพัน ๆ หมื่น ๆ ต่างลี้ภยั สงคราม ผูค้ นพากันเดินผ่าน
โรงพยาบาลทหารที่สร้างขึ้นชัว่ คราว ในท่ามกลางทรากสงครามเหล่านี้ แหละพระเยซูยงั เสด็จพระราช
ดาเนินปะปนอยูก่ บั ชาวเกาหลี
แต่พระเยซูไม่ได้ประทับอยูแ่ ต่ลาพัง พระองค์ประทับอยูท่ ่ามกลางลูกแกะของพระองค์ และ
สถิตอยูใ่ นจิตใจมิตรสหายของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นผูแ้ บกภาระบาป และทรงร่ วมทุกข์กบั คน
เหล่านี้ที่กาลังลี้ภยั สงคราม พระเยซูไม่เพียงแต่ประทับอยูก่ บั ชาวกรุ งที่อดั แอ หรื อประทับอยูแ่ ต่ที่ชนบท
ของชาวเกาหลีเท่านั้นแต่ประทับอยูใ่ นดวงใจของชาวเกาหลีทวั่ ๆ ไป และชาวเกาหลีก็รู้วา่ พระเยซู
ประทับอยูใ่ นใจของเขาจริ ง ๆ
ดูมทั ธิว 1: 21 “เจ้าจงเรี ยกนามท่านว่าเยซู เพราะว่าท่านเป็ นผูท้ ี่จะโปรดช่วยพลไพร่ ของท่านให้
รอดจากความผิดของเขา”
ข้าพเจ้า (ผูแ้ ต่ง) ระลึกได้วา่ เมื่อเดือนธันวาคมขณะที่อากาศกาลังหนาวจัด มีร้านเล็ก ๆ ขายของ
เป็ นแถว ๆ อยูส่ องข้างถนนแคบ ๆ ของเมือง ๆ หนึ่ งซึ่ งตั้งอยูบ่ นภูเขาในประเทศเกาหลีตอนเหนือ
ร้านค้าตามถนนต่าง ๆ ปิ ดการค้าขาย และนาน ๆ จะมีแสงสว่างลอดออกมาทางช่องประตู จากภายใน
บ้านเล็ก ๆ หลังหนึ่งมีเสี ยงเพลงไพเราะลอดออกมาว่า
“พระเยซู พระเยซู พระเยซูผปู้ ระเสริ ฐ”
คนในครอบครัวนี้มีการนมัสการพระเจ้าเป็ นประจาวันก่อนที่เขาจะเอนตัวลงนอนพักผ่อนจาก
กิจธุ ระที่เหน็ดเหนื่ อยมาตลอดวัน ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าใจสบายดีขณะที่ขา้ พเจ้าเดินขึ้นภูเขาไปสู่ บา้ นพักของ
ข้าพเจ้า
พระเยซูไม่ทรงเป็ นพระเจ้าที่แปลกประหลาดอีกต่อไปสาหรับชาวเกาหลีเพราะพระองค์ทรง
เป็ นที่รักใคร่ ของหลายคน ไม่วา่ จะเป็ นหญิงหรื อชายไม่วา่ เยาว์วยั หรื อชรา เขามีความแน่ใจด้วยกัน
ทั้งนั้นว่า “พระเยซูเป็ นของฉัน”
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เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้า ถูกเชิญให้ไปเล่าถึงเรื่ องประเทศเกาหลีในคริ สตจักรแห่งหนึ่งใน
ประเทศอเมริ กาที่ประชุมของคริ สตจักรแห่งนั้นกาลังร้องเพลงบทเดียวกันกับที่คริ สเตียนชาวเกาหลี
ชอบร้องมาก เพลงนั้นมีใจความดี
“จงสรรเสริ ญพระผูช้ ่วยประเสริ ฐจะมีลิ้นของคนนับพัน ๆ พากันสรรเสริ ญ”
สมัยเมื่ออาจารย์เวสเลย์แต่งเพลงบทนี้ คงไม่มีชาวเกาหลีสักคนเดียวที่ร้องเพลงเสริ ญพระเจ้า
แต่เดี๋ยวนี้มีชาวเกาหลีเป็ นจานวนพันคูณพันพากันร้องเพลงบทนี้
ทุกวันนี้องค์พระเยซูคริ สต์ยงั ประทับอยูใ่ นหัวใจของชาวเกาหลีอย่างน้อยมีจานวนหนึ่งล้านคน
แม้ประเทศเกาหลีจะถูกภัยสงครามทาลายจนย่อยยับ และสงครามที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เป็ นสงครามที่ชาว
เกาหลีก่อขึ้นเลย
แต่เป็ นสงครามของผูป้ ราศจากพระเจ้าที่มีใจโลภเป็ นผูก้ ่อขึ้นตามประวัติศาสตร์
สงครามไม่มีสงครามครั้งใดที่ทารุ ณโหดร้ายเท่าสงครามครั้งนี้เลย
พระเยซูยงั ทรงประทับอยูใ่ นดวงใจชาวเกาหลีเพื่อเป็ นผูป้ ระโลมใจ พระเยซูพระราชทานแรง
ให้แก่ผแู ้ บกภาระหนัก และนาแสงสว่างมาสู่ ดวงจิตที่มืดมน และเป็ นผูน้ าความสุ ขมาสู่ ดวงใจชาวเกาหลี
ในยามทุกข์ ความสุ ขชนิดที่ใครชิงเอาไปไม่ได้เลย พระเยซูทรงเป็ นผูร้ ะบายสันติสุขให้แก่ดวงใจจน
ผูร้ ับก็เข้าใจไม่ได้ และพระเยซูเป็ นผูท้ ี่ทาให้คนเหล่านี้ร้องเพลงออกมาได้ดว้ ยความชื่นใจ
ในเมืองเตจอน ข้าพเจ้าได้พบกับนายลีจุงคิล ขาขวาชายคนนี้ถูกปื นกลแตกละเอียดจนใช้การ
ไม่ได้ เขาต้องถูกตัดขา บ้านของเขาและบางคนในครอบครัวของเขาถูกระเบิดเพลิงนาปาล็มเผาผลาญ
เขาต้องขี่ววั เป็ นพาหนะเพื่อลี้ภยั เอาชีวิตรอด แต่ววั ตัวนั้นก็ตอ้ งถูกพวกทหารที่หิวโหยมาแย่งชิงเอาไป
ฆ่าเป็ นอาหาร เขาต้องโขยกเขยกไปกับไม้ค้ าซึ่ งทาอย่างหยาบ ๆ และในสุ ดที่เขาก็มาถึงเมืองเตจอนจน
ได้ ที่เมืองนี้เขาได้รับการใส่ ขาปลอมจากโรงพยาบาลที่ชาวคริ สเตียนคนหนึ่งบริ หาร และ ณ ที่น้ นั เอง
นายลีผนู ้ ้ ีได้พบกับองค์พระเยซูคริ สต์ นางลีได้เปิ ดใจออกต้อนรับพระเยซู เขาต้องถ่อร่ างกลับไปกลับมา
เป็ นระยะทางถึงหกกิโลเมตร เพื่อไปนมัสการองค์พระเยซูผชู ้ ่วยไถ่บาปของเขาที่โบสถ์ซ่ ึ งเป็ นสถานที่
ๆเขาได้พบพระองค์ที่นนั่
เขาอวดแก่ขา้ พเจ้าด้วย ความภูมิใจที่มีคนได้ให้ “รถเข็น” สาหรับใช้หากินสาหรับเขาและ
ครอบครัว “ผมไม่ตอ้ งไปขอทานใครกินอีกต่อไปแล้วครับ” ชายผูน้ ้ ีพดู ด้วยสายตาเป็ นประกายแสดง
ความดีใจจริ ง ๆ ชายคนนี้ ชวนข้าพเจ้าไป “บ้าน” ของเขา แม้จะเป็ นตรอกโสโครกมีน้ าคราเหม็น
ทางเดินก็แคบ ๆ พอจะบีบตัวลอดเข้าไปได้เท่านั้น ต้องลองประตูเล็ก ๆ ซึ่ งสู งไม่เกินสามฟุตครึ่ งผ่าน
เข้าไปในครัว ที่พ้นื เป็ นดินแล้วเข้าไปในห้องเล็ก ๆ แคบ ๆ คล้าย ๆ อยูใ่ นหี บ มืดก็มืดและมีขา้ วของเต็ม
ไปหมด มีหน้าต่าง ๆ อยูอ่ นั หนึ่งกว้างยาวประมาณหกนิ้ว มีกระดาษสี น้ าตาลปิ ดไว้ซ่ ึ งคะเนเอาได้วา่ ยัง
เป็ นเวลากลางวันอยูข่ า้ งนอกบ้าน
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ขณะที่เขาเล่าเรื่ องของเขาว่าเขาได้พบพระเยซูอย่างไร และได้พบความปิ ติยนิ ดีในชีวิตของเขา
อย่างไร ทันใดนั้นข้าพเจ้าได้เห็นแสงแห่งความปิ ติยินดีฉายออกมาจากใบหน้าของชายคนนี้ และแสง
แห่งความยินดีชนิดนั้นไม่ใช่แสงความยินดีของโลก แต่เป็ นแสงของพระเยซู ที่ฉายเข้าไปในใจของเขา
แล้วสะท้อนออกมาที่ใบหน้า
แม้วา่ ประธานนาธิ บดีเกาหลีและแม่ทพั และบางคนในคณะรัฐมนตรี เป็ นคริ สเตียนมาหลายปี
แล้วก็ตาม แต่ชาวบ้านที่เป็ นราษฏรสามัญต่างหากที่เปิ ดใจออกต้อนรับด้วยความจริ งใจ
พระเยซูประทับอยูใ่ นจิตใจของชาวเกาหลี ขณะที่เขาต้องเดินตุหรัดตุเหร่ พลัดบ้านเมืองไปตาม
ถนนขรุ ขระคนพวกนี้ตอ้ งดานาอยูใ่ นโคลนลึกแค่เข่า และขณะที่คนพวกนี้กาลังขยี้ผา้ ซักผ้าอยูร่ ิ มฝั่ง
แม่น้ า และในขณะเดียวกันคนเหล่านี้ ตอ้ งรี บไปอธิ ษฐานที่โบสถ์ เขาไปนมัสการพระเจ้าก่อนเวลารุ่ ง
อรุ ณ
และคนเหล่านี้ แหละแต่งกายชุดขาวดูราวกับหิ มะต่างพากันไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในวัน
อาทิตย์เพื่อสรรเสริ ญพระเจ้าแห่งฟ้ าสวรรค์ เขาสรรเสริ ญพระเจ้าโดยออกพระนามของพระเยซูคริ สต์
คริ สตจักรขององค์พระเยซูคริ สต์ ปรากฏเป็ นภาพขาวสะอาดในชีวติ ที่ ดามืดของชาวเกาหลี
คริ สตจักรนี้เป็ นคริ สตจักรที่มีคาอธิ ษฐานอยูต่ ลอดเวลา เป็ นคริ สตจักรที่มีความรักพระวจนะของพระ
เจ้าและเป็ นคริ สตจักรที่มีความร้อนรนสนใจการบอกให้คนอื่นทราบถึงพระนามพระเยซู และมีการ
ถวายทรัพย์สินเพื่อกิจการของพระเจ้าจนเกินกาลังของเขา เขาถูกข่มเหงทนทุกข์ทรมาณและยอมถูกฆ่า
ตายเพื่อพระนามของพระองค์
ข้าพเจ้ายังนึกถึงท่าเรื อเมืองอินชอน ในเมืองนี้มีคริ สตจักรเล็ก ๆ สร้างขึ้นด้วยเศษไม้จากหี บที่
กองทัพอเมริ กนั ส่ งของมา หลังคาโบสถ์ของคริ สตจักรนี้มุงด้วยสังกะสี ข้ ึนสนิมซึ่ งรอยตอกตะปูและมี
รอยลูกปื นพรุ นไปหมด ถ้าใครจะใช้เป็ นหอดูดาวเวลากลางคืนก็ใช้ได้โดยไม่ตอ้ งเปิ ดหลังคา ฟื้ นโบสถ์
ใช้ดินทุบให้แน่นและลาดด้วยกระสอบข้าว
คณะผูแ้ ทนคริ สตจักรกาลังประชุมกัน เมื่อสมัยก่อนสงครามมีคริ สตจักรสองร้อยคริ สตจักร
และมีหน้าที่ดูและโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมซึ่งมีนกั เรี ยนถึง 850 คน
เนื่องจากเมืองและหมู่บา้ นรวมทั้งคริ สตจักรถูกภัยสงครามทาลายอย่างย่อยยับเหมือนถูกฉี ก
เป็ นชิ้น ๆ ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ จึงมีสมาชิกคริ สตจักรเหลืออยูใ่ นเพียง 20 คน
สมาชิกของหลายคริ สตจักรถูกคอมมิวนิสต์ตบั เอาปื นกลกราด และถูกฝังศพทั้งหมู่ก็มีทวั่ ไป ศิษยาภิบาล
และผูป้ กครองคริ สตจักรถูกตารวจแดงลากตัวไปและไม่เคยกลับมาอีกเลย คนอื่น ๆ ถูกจับขึ้นศาลและ
ถูกประหารชีวติ ในสาธารณะในฐานะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็ นศัตรู ของประชาชน
มีชายหนุ่มสามคนถูกสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์ คนพวกนี้เป็ นคนเดนตายเหลือมาจากเงื้อมมือ
ของคอมมิวนิสต์ที่เกณฑ์ไปเป็ นทหาร สามคนนี้ซ่อมตัวอยูใ่ นหลุมใต้ดินหรื อหลบไปอยูต่ ามถ้ าเป็ น
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เดือน ๆ แม้เขาไม่มีตึกสวยงามใช้เป็ นที่ประชุมนมัสการ หรื อไม่มีเพลงเร้าใจชนิ ดไพเราะฟังแต่เขาก็
มิได้ลดความเคร่ งครัดในพระเจ้าเลย ความเชื่อและความศรัทธาของคริ สตจักรสมัยแรกยังมีติดอยูก่ บั เขา
เหล่านั้น
หลังจากอธิ ษฐานทาพิธีเจิม และทาพิธีวางมือแล้วเขาถูกกาชับให้ทางานของพระเจ้า นักเทศน์
กระดูกเหล็กอายุ 70 ปี เศษที่ผา่ นการทุบตีและการทรมานทั้งของญี่ปุ่นและของคอมมิวนิสต์มาแล้วอย่าง
โชกโชนและรอดตายมาได้เป็ นผูท้ าพิธีกาชับให้ทาหน้าที่พระเจ้า ตอนแรกก็พดู ความรับผิดชอบบ้าง
เล็กน้อย และความจาเป็ นที่จะต้องเสี ยสละและถวายตัวต่อพระเจ้าแล้วเขาเข้าจับมือชายหนุ่มทั้งสามที
ละคน ๆ พร้อมกับจ้องดูตาเขาด้วยน้ าตาไหลจากแก้มที่เหี่ ยวย่นของนักเทศน์อาวุโสคนนั้น พร้อมกล่าว
ด้วยเสี ยงสัน่ สะเทือนใจว่า
“จงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าจนถึงความตาย”
“จงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าจนถึงความตาย”
“จงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าจนถึงความตาย”
ข้าพเจ้าเคยไปดูพิธีเจิมที่ตื่นเต้นมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เหมือนพิธีเจิมศาสนาจารย์ในวันนั้นเลย
เมืองอันดงถูกทาลายเกือบเก่าสิ บเปอร์ เซ็นต์ ประชาชนต้องหลบหนีไปอยูใ่ นกระต๊อบข้าวภูเขา
ทางใต้ที่ทาด้วยไม้สนเป็ นเวลาเกือบสองเดือน หลังจากจากสองเดือนแล้วราษฏรพากันอพยพกลับมาที่
เดิม
ข้าพเจ้าถูกขอร้องให้ไปเทศนาอบรมพระคัมภีร์ในคริ สตจักรใหญ่แห่งหนึ่งของเขาซึ่ งพ้นภัย
สงครามมาได้โดยมิได้ถูกทาลายอย่างน่าประหลาด ศิษยาภิบาลบอกข้าพเจ้าว่าคริ สต์สมาชิกได้ถวาย
ทรัพย์แก่พระเจ้าเพิ่มมากขึ้นกว่าปี ที่แล้วถึงสามเท่า
ข้าพเจ้าถามเขาว่าจะเป็ นไปได้อย่างไร ๆ เขาตอบข้าพเจ้าเรี ยบ ๆ ว่า
“เดี๋ยวนี้ทุก ๆ คนถวายสิ บลด ไม่ใช่บางคนแต่ทุกคน” และเขากล่าวเสริ มต่อไปว่า “เขาเรี ยนรู้
แล้วว่าสิ่ งที่เห็น ๆ อยูเ่ ดี๋ยวนี้เป็ นของชัว่ คราว และสิ่ งที่มองไม่เห็นนั้นเป็ นการถาวร”
มีคนเป็ นจานวนหนึ่งล้านได้มาเฝ้ าพระเยซูและถวายตัวต่อองค์พระเยซู และต้องรับพระเยซูไว้
ในใจ คนส่ วนมากได้ยนิ เรื่ องราวข่าวประเสริ ฐของพระเยซูจากปากของเพื่อนรวมชาติของเขาเอง ข่าว
คราวของพระเยซูออกจากปากคนนี้ไปสู่ ปากคนโน้นและจากหัวใจของคนโน้นไปสู่ หวั ใจของอีกคน
“ซึ่ งเราได้เห็นและได้ยนิ เราได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย...” (1 ยอห์น 1: 3)
เป็ นเรื่ องยืดยาวที่ได้คนเป็ นคริ สเตียนจริ ง ๆ บางทีตอ้ งการเวลาเป็ นสัปดาห์เป็ นเดือน ๆ
บางครั้งเป็ นปี ๆ เพื่อจะได้มีนิสัยและการกระทาใหม่ เรามีรากฐานเพียงเล็กน้อยที่จะใช้ในการก่อนิสัย
ขึ้นใหม่ การที่จะสอนถึงความบาป การอภัยโทษ ชีวติ นิรันดร์ การนมัสการที่แท้จริ ง และความบริ สุทธิ์
สิ่ งเหล่านี้ช่างยากเย็นเสี ยจริ ง ๆ สิ่ งเหล่านี้ชาวเกาหลีเท่านั้นที่จะสอนชาวเกาหลีให้รู้ได้คือคริ สเตียนเก่า
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ๆ สอนคริ สเตียนใหม่ ๆ ให้รู้จกั ข้อปฏิบตั ิต่อไป พี่เลี้ยงชาวเกาหลีตอ้ งอุม้ หรื อบางทีแบกเด็กๆ ไว้ขา้ ง
หลัง ตามท่าทางเดียวกัน คริ สเตียนอาวุโสต้อง “อุม้ ” คริ สเตียนที่เกิดใหม่ ๆ เหมือนกัน เรื่ องราวของ
หลาย ๆ คนที่เชื้อพระเจ้าต้องผ่านการทนทุกข์ทรมานและผ่านการข่มเหงเบียดเบียนมานั้นเป็ นเรื่ องที่
ควรหนุนใจและทาให้เราขอบพระคุณพระเจ้า กระตุน้ เตือนใจเราและควรทาให้เรารู ้สานึกตัวไม่วา่ เราผู ้
ที่เป็ นคริ สเตียนจะอยูใ่ นประเทศใด
จุดประสงค์ของหนังสื อเล่มนี้คือที่จะให้คนที่รักพระเจ้าอ่านเป็ นเรื่ องแสดงถึงความเชื่ อของพี่
น้องของเราในพระคริ สต์วา่ เขาต้องทนทุกข์ทรมานแต่มีความหวังว่าจะได้เป็ นพระพรและเพื่อพระเจ้า
จะได้เกียรติยศ
ชาวคริ สเตียนเกาหลีไม่ได้ถูกนามานับถือศาสนาใหม่แต่เขาแนะนาให้มาถึงบุคคลใหม่ เป็ น
บุคคลที่ประหลาดมหัศจรรย์มากซึ่ งไม่เคยมีใครเหมือน และเป็ นบุคคลที่ประหลาดที่สุด ไม่มีใครเคย
เหมือนผูน้ ้ ีเลย บุคคลที่ทรงรักมนุษย์ก่อนที่มนุษย์รู้จกั พระองค์ และบุคคลคนนี้แหละที่เป็ นผูต้ ายเพื่อคน
บาปทั้งโลก และเป็ นผูท้ ี่เชื้ อเชิญคนทัว่ โลกให้รับชีวิตนิ รันดร์ เป็ นผูท้ ี่ยนื อยูท่ ี่ประตูและเคาะอยู่ ถ้าใคร
เปิ ดประตูรับผูน้ ้ นั จะได้ร่วมโต๊ะเสวยด้วย (ดูววิ รณ์ 3: 20) ชาวกาหลีได้ตอ้ นรับผูน้ ้ ีชาวเกาหลีจึงรู ้จกั พระ
เยซู คือว่าพระเยซูประทับอยูใ่ นใจของเขา
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บทที่ 2
“เราฆ่ าคุณไม่ ลง”
ศิษยาภิบาลยังซิ ครี ทาการเป็ นผูส้ อนศาสนา อยูใ่ นโรงพยาบาลโรคเรื้ อนแห่งหนึ่งเป็ นเวลาถึง
เก้าปี โรงพยาบาลแห่งนี้ต้ งั อยูน่ อกเมืองเตกู มีคนป่ วยเป็ นโรคเรื้ อนอยูถ่ ึงหนึ่งพันคน
คนป่ วยเป็ นโรคเรื้ อนหลายคนกลับใจมาเชื่อถือพระเยซู และคนจาพวกนี้ นับถือพระเยซูดว้ ยใจ
จริ งอย่างน่าอัศจรรย์ คนป่ วยเมื่อมาอยูใ่ นโรงพยาบาลโรคเรื้ อน ตอนแรก ๆ ไม่มีสักคนเดียวที่เชื่ อพระ
เยซู แต่พอเขาอยูใ่ นโรงพยาบาลได้ไม่นานนัก เขาก็รับเชื่อองค์พระเยซูในโรงพยาบาลนั้นเอง เพราะ
ความรักขององค์พระเยซูแผ่กว้างออกไปถึงใจของเขา ซึ่ งเป็ นคนที่ใคร ๆ ก็พากันรังเกียจ
คริ สเตียนแก่ ๆ ตาบอดบางคนสามารถท่องข้อพระคัมภีร์ได้จานวนพัน ๆ ข้อ และจากใบหน้าที่
บวมฉุ ของคนโรคเรื้ อนจะเห็นพระรัศมีของพระเจ้า ซึ่ งไม่ใช่เป็ นสมบัติของโลกนี้เลย
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองศิษยาภิบาลรี ไปประเทศญี่ปุ่น และได้ติดต่อกับโรงเรี ยนคนตา
บอดและหูหนวกที่นนั่ เขาดีใจและตื่นเต้นมาก เขาเห็นเด็ก ๆ ตาบอดอ่านหนังสื อด้วยนิ้วมือ เขาเห็น
เด็กๆหูหนวกอ่านริ มฝี ปากของคนสอนแล้วเรี ยนพูด
รี นึกในใจของเขาว่าเขาจะต้องมีโรงเรี ยนชนิดนี้ในเมืองเตกูซ่ ึ งเป็ นเมืองของเขาให้ได้
เมื่อ
สงครามเลิกแล้วเขากลับมาประเทศเกาหลี และเขาปั กใจแน่วแน่วา่ จะต้องลงมือเปิ ดโรงเรี ยนคนตาบอด
สักแห่งหนึ่ง แต่ในระหว่างนั้นเขาทางานเป็ นผูส้ อนศาสนาคริ สต์ประจาเรื อนจามหันตโทษที่เมืองเตกู
เขาทางานอยูใ่ นเรื อนจาแห่งนั้นในยคุที่ผคู ้ นพากันถูกจับเพราะนาเอาลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศ
เมื่อ ค.ศ. 1946 รี พยายามอบรมสั่งสอนคนพวกนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ คนพวกนี้ไม่ยอมฟังคาสอนที่
พูดถึงเรื่ องศาสนาเลย แต่รีพยายามเอาชัยชนะจิตใจของเขาด้วยแสดงความรักและเมตตาเขาจริ งๆ
ภายหลังต่อมาเขาพบกับนักเรี ยนตาบอดคนหนึ่งที่สาเร็ จหลักสู ตรของโรงเรี ยนตาบอดที่ไกโอ
โต คน ๆ นี้สามารถสอนให้คนตาบอดอื่น ๆ พิมพ์อกั ษรนูนให้อ่านและเขียนได้อีกด้วย และพบหญิงคน
หนึ่งที่ชานาญในการสอนคนหูหนวกให้พดู ได้ และไม่เป็ นการยากอะไรที่จะหานักเรี ยนให้เรี ยน
วันหนึ่งศิษยาภิบาลรี มาหามิชชันนารี และขออนุญาตใช้สถานที่ซ่ ึงเคยเป็ นบ้านพักมิชชันนารี มา
ก่อน แต่บดั นี้หกั พังหมดแล้วและยังไม่ได้ซ่อมแซม ประตูหน้าต่างและตัวอาคารหักพังโยกเยก เพราะ
อานาจระเบิดครั้งสงคราม
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เขาได้รับอนุ ญาตให้ใช้อาคารร้างหลังนี้เป็ นตัวโรงเรี ยนเขาต้องใช้กระดาษปิ ดหน้าต่างที่ยงั เป็ น
ช่องโหว่ ๆ อยู่ และใช้ผา้ ม่านกั้นเป็ นประตู มีเด็ก ๆ หลายคนพักอาศัยอยูใ่ นอาคารหลังนั้น หน้าหนาว
เขาต้องใช้เตาอั้งโล่สังกะสี ติดเตาถ่านเพื่อให้เกิดความอบอุ่นในตัวอาคาร มิชชันนารี ตอ้ งตั้งกฏเกณฑ์
หลายข้อเกี่ยวกับการก่อไฟผิง ทั้งนี้มิใช่เสี ยดายตัวตึกแต่เป็ นห่วงชีวติ เด็ก ๆ อาจถูกไฟลวกตายได้
เวลานั้นกองทัพคอมมิวนิสต์กาลังรุ กกระชั้นลงมาทางเกาหลีใต้คือในฤดูร้อน ค.ศ. 1950
ศิษยาภิบาลรี เริ่ มรู ้สึกอึดอัดเพราะมีญาติและเพื่อน ๆ อยูใ่ นเมืองซุ นจุตอนเหนือ เขาพยายามพา
คนพวกนั้นเล็ดลอดหนีออกมาพ้นอันตรายที่กาลังคุกคามอยูน่ ้ นั ได้
แต่เมื่อเขากลับมาที่ริมแม่น้ าก็ปรากฏว่าทางคมนาคมปิ ดเสี ยแล้วเพราะมีกองทหารอเมริ กนั
รักษาการณ์อยูท่ ี่นนั่ ไม่อนุ ญาตให้ผลู ้ ้ ีภยั สงครามข้ามแม่น้ าไปทางทิศใต้เลยเพราะคนลี้ภยั มีมากมายจน
เต็มถนนหนทาง
ศิษยาภิบาลรี กบั พวกเพื่อนต้องหันกลับด้วยความเสี ยใจ เขาพยายามซ่อนหลักฐานมิให้ทราบว่า
ตัวเขาเป็ นใคร แต่ในที่สุดก็ถูกตารวจแดงจับตัวได้และถูกศาลตัดสิ นประหารชีวิต เพราะเหตุผลสาม
ประการ
ประการแรก เพราะเขาเคยเป็ นตารวจของรัฐบาล “ซิงมันรี ” จริ งอยูเ่ ขาทาหน้าที่เป็ นครู สอน
ศาสนาในเรื อนจามหันตโทษ แต่เรื อนจานั้นอยูใ่ นอานาจปกครองของตารวจฉะนั้นศิษยาภิบาลรี จึงถูก
นับเอาว่าเป็ นตารวจคนหนึ่งเหมือนกัน
ประการที่สอง เขาเป็ นคริ สเตียน ฉะนั้นจึงเป็ นผูถ้ ือลัทธิ “ขวาจัด” คือตรงกันข้ามลัทธิ
คอมมิวนิสต์
ประการที่สาม เขาเป็ นอาจารย์สอนศาสนา ฉะนั้นเขาจึงเป็ น “สุ นขั ที่ถูกนายทุนอเมริ กนั ล่ามคอ
ให้วงิ่ ไปไหน ๆ ก็ได้”
ขณะที่ทหารหมวดนั้นซึ่ งมีหน้าที่ยงิ ปื นประหารนักโทษนานักโทษมาถึงแดนประหาร รี มีความ
ประสงค์อย่างยิง่ ที่จะสารภาพต่อพระเจ้า การสารภาพครั้งนั้นไม่ใช่การสารภาพเพราะไปทาผิดบาป ใน
ดวงจิตของรี ไม่มีความเท็จไม่มีความเกลียด ไม่มีความชัว่ ช้าลามกใด ๆ ภาระที่อยูใ่ นใจขอบเขาเดี๋ยวนี้
คือเขารู้สึกว่าชีวติ ของขาไม่ได้ ทาประโยชน์ให้แก่คนอื่นมาเท่าไร เขาได้ช่วยคนอื่นน้อยกว่าที่เขารู ้วา่
เขาควรทา
รี ได้ขอร้องต่อนายทหารที่ควบคุมของเขาว่าดังนี้ “ก่อนที่คุณจะยิงผม ๆ ขออนุญาตอธิ ษฐานต่อ
พระเจ้าจะได้ไหม?”
ชายคนนั้นมองดูรี อย่างประหลาดระคนด้วยความสงสาร และในที่สุดก็ตกลงอนุญาตและบอก
ว่า “ได้แต่อย่าชักช้านะ”
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ขณะที่รีกาลังคุกเข่าลงบนพื้นดิน ทหารคนหนึ่งในพวกที่มาด้วยกันสังเกตและจาหน้าของรี ได้
“เอ-ยังไงกันนี่ ชายคนนี้ขา้ จาได้นี่หว่า ตาคนนี้ อยูใ่ นคุกที่เมืองเตกูขณะที่ขา้ ติดคุกอยูท่ ี่นนั่ แก
แสดงความปราณี แก่พวกเราจริ ง ๆ แกไม่เหมือนตารวจอื่น ๆ ที่มาควบคุมเรื อนจานั้นเลย ตาคนนี้แสดง
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และเมตตาปรานี แก่พวกเราจริ ง ๆ และโดยเฉพาะแล้วพวกเราชาวคอมมิวนิสต์แก
เอาใจใส่ ดีเป็ นพิเศษ”
“นี่ แกมีอะไรจะพูดสาหรับตัวแกเองบ้างไหม?” นี่เป็ นคาถามของนายทหารที่ควมคุมตัวไป
รี รู้ตวั ว่าชัว่ โมงสุ ดท้ายของเขามาถึงแล้ว ฉะนั้นเขาจึงตัดสิ นใจจะพูดอะไร ๆ ที่มีอยูใ่ นใจให้
หมด
“ผมเป็ นคริ สเตียนก็เพราะพระเยซูได้ตายไถ่บาปของผมให้พน้ บาปพระเยซูทรงเป็ นเพื่อนแก่
คนยากจนและทรงช่วยคนที่ไม่มีใครช่วย พระองค์ทรงเป็ นเพื่อนของคนสามัญทัว่ ๆ ไป และคนทัว่ ๆ
ไปก็รักพระองค์ประชาชนทัว่ ไปติดตามพระองค์อย่างมากมาย ผมเองจึงติดตามพระองค์ไปด้วย”
“ผมเองเป็ นคนรับใช้ของพระเจ้า ผมไม่ยอมรับใช้ใครทั้งสิ้ น แต่ผมยอมทางานรับใช้เพื่อนร่ วม
ชาติผโู้ ชคร้ายให้ได้ความบรรเทา”
“ผมรับใช้ในเรื อนจามหันตโทษภายใต้การคุม้ ครองขอตารวจก็เพราะบรรดานักโทษนั้น กาลัง
ให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือจริ ง ๆ สหายของท่านคนนี้ก็บอกท่านแล้วว่าผม
พยายามช่วยเหลือคนอื่นๆ อย่างไร”
“มิใช่แต่เท่านั้น ผมยังพยาบาลช่วยเหลือผูอ้ ปั โชคด้วยประการต่าง ๆ เป็ นเวลาถึงเก้าปี ผมได้
ทางานอยูก่ บั คนเป็ นโรคเรื้ อนซึ่ งเป็ นชาวเกาหลีคนชาติเดียวกับเราแม้กระทัง่ เดี๋ยวนี้ยงั มีคนโรคเรื้ อนอีก
หลายหมู่หลายพวกซึ่ งไม่สามารถเข้าไปอยูใ่ นโรงพยาบาลได้เพราะโรงพยาบาลเต็ม แต่คนเหล่านี้ยงั อยู่
ในหมู่บา้ นของเขาเอง คนเหล่านี้เกือบจะไม่มีสมบัติอะไรติดตัวเลยและพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานด้วย
ผมจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยคนเหล่านี้ให้ได้รับความบรรเทาลงบ้างเท่าที่ผมสามารถจะช่วยเหลือ
เขาได้”
“นอกจากนั้นแล้วยังมีคนตาบอดและคนหูหนวกที่เป็ นเด็ก ๆ และมีคนยากจนช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ คนจาพวกนั้นมีมากมายในประเทศของเรา ผมมีโรงเรี ยนเล็ก ๆสาหรับเด็กตาบอดและหูหนวกที่
เมืองเตกู เด็กเหล่านั้นกาลังคอยความช่วยเหลือจากผมอยู”่
“มันไม่ใช่เพียงแต่เรื่ องการฆ่าผมเท่านั้น ผมเองไม่เคยกลัวความตาย ผมพร้อมที่จะตายเพราะผม
มีชีวติ นิ รันดร์ ในตัวของผมแล้ว แต่ปัญหามีอยูใ่ ครจะเป็ นผูเ้ อาใจใส่ ดูแลเด็กๆ หูหนวกและตาบอดพวก
นั้น? และใครจะเป็ นผูช้ ่วยเหลือคนโรคเรื้ อนเหล่านั้น”
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แล้วเขาหันไปพูดกับนายทหารที่ควบคุมตัวว่า “สมมุติวา่ ลูกหญิงเล็ก ๆ ของท่านตาบอด และมี
คนหนึ่งกาลังจะฆ่าชายคนนั้นที่กาลังสอนลูกหญิงของท่าน ท่านจะรู ้สึกชอบไหม?”
เหล่าคอมมิวนิสต์มองดูหน้ารี ดว้ ยความประหลาดใจและพูดว่า “ผมฆ่าคุณไม่ลง คุณหาทางหนี
เอง” และนายทหารคนนั้นหันมาสัง่ ลูกน้องว่า “ปล่อยให้เขาหนีเอาตัวรอดได้”
ศิษยาภิบาลรี เล่าว่าขณะที่กาลังวิง่ หนีอยูน่ ้ นั นึกเหลือเกินว่าคนพวกนั้นคงจะยิงตามมาข้างหลัง
เพราะได้ยนิ ว่าชาวคอมมิวนิ สต์ชอบทาอย่างนั้นเสมอ
แต่รีไม่ถูกยิงเลย รี วงิ่ ขึ้นไปบนภูเขาเหนื่ อยจนเขาหายใจไม่ออก และเสื้ อผ้าชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อ
ทั้งตัว
ศิษยาภิบาลรี กลับมาหาเด็กตาบอดและหูหนวกที่กาลังคอยเขาอยู่ ณ เมืองเตกู “กลับมาจาก
ความตายด้วยพระคุณของพระเจ้า” นี่เป็ นคาพูดของรี
รัฐบาลอนุญาตให้รีใช้ตึกใหญ่หลังหนึ่งทาเป็ นโรงเรี ยน แต่ตึกหลังนั้นต้องซ่ อมแซมอีกมากมาย
คณะมิชชันนารี มีเงินเหลืออยูบ่ า้ งจึงออกเงินช่วยซ่อมแซมตึกหลังนั้นจนใช้การได้
โรงเรี ยนเปิ ดการสอนด้วยความขะมักเขม้น มีครู เพิ่มขึ้น เครื่ องพิมพ์สาหรับพิมพ์อกั ษรนูนให้
คนตาบอดอ่านหนังสื อก็ส่งมาจากญี่ปุ่น เด็ก ๆเริ่ มเรี ยนตัวอักษรเด็กหูหนวกเริ่ มหัดออกเสี ยง อู-เออ-อีอา- ฯลฯ
สงครามยังดาเนินต่อไป
ผลสะท้อนของสงครามทาให้ปรากฏตัวออกมาเป็ นผลแห่งความ
โหดร้ายที่น่ากลัวเด็ก ๆ ถูกระเบิดเพลิงชนิ ดนาปาล์มลวกจนหน้าตาเสี ยโฉมและลูกตาหลุดออกจากเบ้า
เด็กคนหนึ่งตาบอดเพราะแรงลูกระเบิด ทั้งพ่อและแม่ตายทันที เหลือลูกชายรอดชีวิตแต่ตอ้ งตาบอด
เด็กหญิงอีกคนหนึ่งหูหนวกเพราะแรงดันของเสี ยงลูกระเบิดตกลงมาและทาลายบ้านหายไปหมด
ทั้งหมด ทีละสองคนพากันกะเซอะกะเซิ งมาหาโรงเรี ยนของรี จนพบ ไม่มีสักคนเดียวที่ไม่รับไว้เข้าเรี ยน
ภรรยาของรี มีความไหวพริ บดีมาก และมีความรักเช่นมารดาพอที่จะทาให้เด็ก ๆ น่าสงสารเหล่านั้น
ได้รับความอบอุ่นใจได้ ในบ้านของรี เองมีหอ้ งเล็กๆ แคบ ๆ ก็จดั ให้เด็ก ๆ พักนอนได้อย่างยัดเยียดกัน
พอที่จะมีชีวติ อยูไ่ ด้เด็กเล็ก ๆ ตาบอดตอนแรก ๆ ต้องป้ อนอาหารให้ แต่ต่อมาก็หดั ให้รับประทาน
อาหารเอง
บางครั้งศิษยาภิบาลรี นานักเรี ยนชนิดดีเยีย่ มออกไปแสดงที่โรงเรี ยนประชาบาลว่านักเรี ยนได้
ศึกษาอะไรมาบ้างแล้ว หลังจากการแสดงเด็กนักเรี ยนก็บริ จาคเงินเล็กน้อยเพื่อบารุ งโรงเรี ยนต่อไป
มีนายทหารอเมริ กนั บางคนมาชมงานปี จบหลักสู ตรของโรงเรี ยน
ต่างพากันแปลกใจใน
ความสามารถของนักเรี ยนตาบอด ที่สามารถกล่าวสุ นทรพจน์โดยใช้นิ้วคลาตัวอักษรนูนบนกระดาษ
และมีเด็กหูหนวกคนหนึ่งแปลคาสุ นทรพจน์น้ นั โดยอ่านริ มฝี ปากของคนพูด
แล้วเด็กหูหนวกก็
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แปลภาษาใบ้ใช้นิ้วมือกระดุกกระดิกทาให้เด็กหูหนวกอื่นๆ เข้าใจภาษานิ้วมือของคนที่เป็ นล่ามได้ดี ถึง
เวลาร้องเพลงเด็กตาบอดก็ร้องเพลง ครู คนหนึ่งทาท่าทางโดยใช้มือเป็ นเครื่ องหมาย เด็กหูหนวกคนที่
ยืนข้าง ๆ เด็กตาบอดก็ร้องเพลงได้ ทั้งเด็กตาบอดและเด็กหูหนวกก็ร้องเพลงประสานเสี ยงเดียวกัน
ศิษยาภิบาลรี ไม่พอใจที่เพียงแต่ให้เด็ก ๆ เรี ยนอ่านพูด และร้องเพลงได้เท่านั้น แต่รีตอ้ งการให้
เด็กพวกนี้สามารถหาอาชีพของตนเองได้ดว้ ย ดังนั้นเขาจึงตั้งโรงเรี ยนอาชีพขึ้น เขาตั้งโรงงานทา
รองเท้า ตั้งโรงงานทอผ้าเช็ดตัว และมีแผนการกสิ กรรมช่วยชาวนา เมื่อเด็กโตขึ้นจะไม่ตอ้ งเป็ นคนหู
หนวกและตาบอดเที่ยวขอทานซึ่ งโดยมากมักทากันเช่นนั้น
แต่รีสอนเด็กเหล่านั้นมากกว่าการสอนให้มีอาชีพเท่านั้น เขาสอนเด็กให้รู้จกั ความรักของพระ
เยซูคริ สต์ดว้ ยข้าพเจ้าเคยได้ยินเด็กพวกนั้นร้องเพลง “พระเยซูรักฉันรู ้แน่” แน่นอน เด็กเหล่านั้นรู ้จกั
ความรักของพระเยซูแน่ ๆ เพราะความรักของพระเยซูแท้ ๆ ที่ทาให้เด็กพวกนั้นมีที่นอนอบอุ่น มีขา้ ว
ร้อน ๆ รับประทาน มีโรงเรี ยน รู ้จกั อ่านหนังสื อ และเรี ยนรู ้จกั โลกซึ่ งเป็ นโลกมืดมิด เขาไม่เคยเห็นและ
ไม่เคยได้ยนิ และเป็ นโลกที่มืดสาหรับทุก ๆ คน ความรักของพระเยซูคริ สต์หมายถึงแขนที่โอบอุม้ เขา
ไว้ และเป็ นมือที่ประกอบไปด้วยความรักซึ่ งแนะนาชีวิตของเขา ถูกแล้วพระเยซูทรงรักเด็ก พวกนี้มาก
เพราะพระองค์ประทับอยูใ่ นใจของยังซิ ครี และประทับอยูใ่ นภรรยาของรี ที่ยมิ้ แย้มอยูเ่ สมอ
เมื่อเด็กตาบอดและหูหนวกร้องเพลงอีกครั้งหนึ่ง บางคนสงสารจนทนไม่ไหวถึงกับต้องซับ
น้ าตาและพูดว่า “ฉันอดสมเพชเด็กพวกนี้ไม่ได้จริ ง ๆ”
บัดนี้มูลนิธิสาหรับคนตาบอดและคนอื่น ๆ ได้ขยายโรงเรี ยนนั้นออกไปมากมายใหญ่โต มีตึก
เรี ยนสองชั้นและมีเครื่ องอุปกรณ์อื่น ๆ อีกที่กองทัพอเมริ กนั ได้ส่งมาช่วยเหลือมากมาย และเด็ก
เหล่านั้นก็มีส่วนช่วยเหลือด้วย รี ได้สั่งให้นกั เรี ยนแถวแล้วส่ งอิฐติดต่อกันไปคนละก้อน ส่ งจาก
รถบรรทุกไปให้ช่างก่ออิฐเพื่อทาเป็ นตัวตึก เด็กหญิงหู หนวกแต่ตาดีจะเป็ นผูส้ ่ งก้อนอิฐให้เด็กตาบอด
และเด็กตาบอดจะส่ งให้เด็กหูหนวก แล้วส่ งต่อ ๆ สลับไป เด็ก ๆ ก็ชอบใจ เพราะนึกว่าเป็ นการเล่น
สนุกสนานไปเสี ยด้วยซ้ า ศิษยาภิบาลรี ได้ฝึกหัดเด็กหูหนวกให้เป็ นผูจ้ ูงเด็กตาบอด และต่างคนต่าง
สนุกสนานและรื่ นเริ ง และบางครั้งเด็กๆ ก็เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานจริ ง ๆ
ศิษยาภิบาลรี ยงั ฝันและคิดที่จะทางานต่อไปอีกหลายอย่าง เช่นต้องการสร้างหอประชุ ม สร้าง
โรงเรี ยนมัธยมสร้างโรงเรี ยนฝึ กอาชีพ สนามเด็กเล่น และขยายการกสิ กรรม ทั้งหมดนี้ สร้างขึ้นในสมอง
เรี ยบร้อยแล้ว และเชื่อว่าสักวันหนึ่งคงจะสาเร็ จจริ ง ๆ ดังฝันไว้
แต่รีไม่เคยเชื่อว่าทางาน – ทางาน – ทางานตลอดเวลาโดยปราศจากการเล่น เขามีงานอดิเรกชิ้น
หนึ่งที่เขาชอบเล่น สิ่ งนั้นคือการช่วยเหลือคนโรคเรื้ อน รี คนประหลาดคนนี้ชอบใช้วนั อาทิตย์อยูใ่ น
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หมู่บา้ นของคนเป็ นโรคเรื้ อนซึ่ งรัฐบาลจัดการแยกให้คนจาพวกนี้ไปอยูใ่ นที่วเิ วกโดดเดี่ยวในหุ บเขา
ไกลจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร
ณ ที่นนั่ รี ได้จดั ตั้งคริ สตจักรขึ้น มีคนถามมีวา่ มีสมาชิกในคริ สตจักรนั้นเท่าไร? รี ก็ตอบว่า “หก
ร้อยคน” มีคนโรคเรื้ อนกี่คนที่เป็ นคริ สเตียนมาก่อน ๆ เข้ามาอยูใ่ นนิคมโรคเรื้ อน คนที่ถูกถามก็ตอบว่า
“ไม่มีสักคนเดียว ไม่มีสักคนหนึ่งเป็ นคริ สเตียนมาก่อนที่เขาได้รู้จกั ศิษยาภิบาลรี แต่เมื่อเขาเห็นรี ก็ทาให้
เขาอยากเป็ นคริ สเตียน”
รี พดู พลางยิม้ พลางว่า “คอมมิวนิสต์ยงั ไม่ฆ่าผมก็เพราะพระเจ้ายังทรงอนุญาตให้ผมมีโอกาสอีก
ครั้งหนึ่งเพื่อทางานที่มีค่าบ้าง แต่ผมยังต้องทาอะไร ๆ อีกมากมาย”
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บทที่ 3
“เขาได้ ตายสองครั้ง”
ซุ งดูลีเป็ นนักเรี ยนฉลาดที่สุดในบรรดานักเรี ยนที่สาเร็ จชั้นมัธยมในโรงเรี ยนเล็ก ๆ ของเราใน
เมืองคังเก
มารดาของลีเป็ นหญิงซักผ้าประจาโรงพยาบาลของมิชชันนารี แต่หญิงคนนี้ใช้เวลาว่าง ๆ เยีย่ ม
เยียนคนไข้เพื่อบอกถึงความรักของพระเยซูคริ สต์ซ่ ึงตายเพื่อความบาปของเขาบนไม้กางเขน และบอก
ถึงเรื่ องชีวิตนิรันดร์ซ่ ึ พระเจ้าทรงพระราชทานให้แก่ทุกคนที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้าและเป็ น
ผูช้ ่วยให้พน้ บาป มารดาของลีเป็ นหญิงที่มีนิสัยหัวเราะออกมาจากใจจริ ง มีพลังแรงในตัวมากมาย และ
มีสามัญสานึกอย่างใจจริ ง มีพลังแรงในตัวมากมาย และมีสามัญสานึกอย่างดี ซึ่ งใคร ๆ ก็สังเกตได้แม้
ตลอดชีวิตของนางไม่เคยเข้าโรงเรี ยนเลย นางเรี ยนอ่านหนังสื อด้วยตนเอง และนางก็เป็ นครู รวีวาร
ศึกษาและเป็ นเจ้าหน้าที่ของสมาคมสตรี มิชชั นั นารี
ซุงดูได้รับมารดาจากมารดา กล่าวคือมีมนั สมองเฉี ยบแหลมและมีพลังงานในตัวอย่างมหาศาล
แต่ขาดน้ าใจชนิดที่นางมีเท่านั้น ซุ งดูเป็ นเอาใจใส่ เล่าเรี ยนอย่างดี และไม่เคยตอบคาถามพลาดเวลาสอบ
ไล่ เขามักนาหน้าในการเรี ยนและเป็ นที่หนึ่งในชั้นเสมอ
ข้าพเจ้าตัดสิ นใจว่าจะช่วยซุ งดูเข้าเรี ยนต่อในมหาวิทยาลัยและหวังว่าเขาคงฟังพระสุ รเสี ยงของ
พระเจ้าให้เขารับราชการของพระองค์เต็มเวลา ไม่วา่ หน้าที่หนึ่งหรื อหน้าที่ใด
ที่วทิ ยาลัยเมืองปองยาง ซุ งดูก็ยงั แสดงความสามารถในการเรี ยนเด่นอยูเ่ สมอ ณ ที่น้ นั เขาไม่ใช่
เป็ นที่หนึ่งในชั้นของเขาทุกวิชาเท่านั้น แต่เขาทาคะแนนสู งลิ่วจนหัวหน้าแผนกการศึกษาชาวญี่ปุ่นชอบ
ใจและให้รางวัลพิเศษแก่เขาเมื่อเขาจบหลักสู ตรของโรงเรี ยน
ทั้งนี้ทาให้ทางโรงเรี ยนเล็ก ๆ ซึ่ งมีนกั เรี ยนเพียง 150 คน ตั้งอยูบ่ นภูเขากลางดงกลางป่ ารู ้สึก
ภูมิใจที่สามารถผลิตนักเรี ยนชั้นเยีย่ มออกมาเด่นเหนื อนักเรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาลและเหนื อโรงเรี ยน
มิชชันนารี อื่น ๆที่มีครู ดี ๆสอน
ซุงดูกลับมาเป็ นครู ที่โรงเรี ยนเดิมเพื่อเป็ นการชดใช้เงินที่ทางโรงเรี ยนให้ยมื ขณะที่ยงั เป็ น
นักเรี ยน
ปั ญหาเรื่ องรัฐบาลญี่ปุ่นบังคับให้ไหว้พระชินโตทัว่ ๆ
ไปในเกาหลีก็ชกั จะรุ นแรงมากขึ้น
เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการเคี่ยวเข็ญให้นกั เรี ยนในโรงเรี ยนทุก ๆ โรงมีกาหนดเวลาหยุดพักระหว่าง
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การเรี ยนแล้วให้ออกไปโค้งคานับพระแม่เจ้าสุ ริยาที่พระวิหารของชิ นโต ทั้งนี้โดยอ้างว่าพระเจ้าสุ ริยา
เป็ นบรรพ สตรี ขององค์พระมหาจักรพรรดิญี่ปุ่น
ปั ญหานี้ได้หยิบยกขึ้นมาอภิปรายกันในทุกแง่ทุก มุมว่า “คริ สเตียนจะยอมทาตามเช่นนั้นได้
หรื อไม่?” คณะคริ สเตียนได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลมิใช่เฉพาะที่กรุ งซี อูล (เมืองหลวงของ
เกาหลี) เท่านั้น แต่อุทธรณ์ไปถึงกรุ งโตเกียว เพื่อจะขอผ่อนผันมิให้คริ สเตียนต้องขืนใจทาผิดต่อมโน
ธรรมของตัวเอง และคริ สเตียนสานึกว่าถ้าขืนปฏิบตั ิเช่นนั้นเป็ นการทาผิดพระบัญญัติขอ้ ที่สอง
มีชาวญี่ปุ่นหลายคนพยายามอธิ บายว่าการโค้งคานับเช่นนั้นไม่หมายว่าจะเป็ นการนมัสการพระ
แต่เป็ นการแสดงคารวะเท่านั้น ถ้าขณะที่โค้งคานับอยูน่ ้ นั ให้คริ สเตียนอธิ ษฐานถึงพระเจ้าของตนในใจก็
แล้วกัน บรรดาศิษยาภิบาลผูจ้ งรักภักดีต่อพระเจ้าได้อธิ บายโต้แย้งกันอย่างเคร่ งเครี ยด ในที่สุดก็เห็นว่า
การโค้งคานับเช่นนั้นถึงแม้จะไม่ถือว่าเป็ นการนมัสการพระเจ้าก็จริ ง แต่ก็ยงั เป็ นการผิดพระบัญญัติของ
พระเจ้าเหมือนกัน เพราะพระบัญญัติสอนไว้วา่ ดังนี้ “อย่ากราบไหว้หรื อปรนนิบตั ิรูปเหล่านั้น...” บาง
คนชี้แจงว่าถ้าคริ สเตียนยอมโค้งคานับก็เท่ากับยอมรับรองว่าพระแม่เจ้าสุ ริยามีตวั ตนอยูจ่ ริ งๆ ฉะนั้นจึง
ทาผิดพระบัญญัติขอ้ ที่หนึ่งกล่าวคือ “อย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลย”
เนื่องจากถูกทางรัฐบาล ญี่ปุ่นบีบรัดอยูเ่ สมอ คือบังคับให้นกั เรี ยนทัว่ ไปโค้งคานับพระแม่เจ้า
สุ ริยาเป็ นประจามีคริ สเตียนหลายคนพยายามต่อรองและผ่อนผันอนุ โลมตาม
หรื อมิฉะนั้นก็ขอตัว
หลีกเลี่ยงด้วยนานาวิธี ถ้าไม่ทาเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีหนทางที่จะให้บุตรธิ ดาของตนได้รับการศึกษาเลย
มีครู คนหนึ่งในโรงเรี ยนแห่งหนึ่งของเราเขาเป็ นเพื่อนสนิ ทกับซุ งดูได้อภิปรายโต้แย้งเถียงกัน
ในเรื่ องเดียวกันนี้ ในที่สุดโรงเรี ยนคริ สเตียนแห่งนั้นชื่ อ “จุงศีล” ได้ตดั สิ นใจเด็ดขาดว่าจะไม่ยอมทา
ตามคาบงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและตารวจที่ขืนใจให้สักการบูชารู ปพระเจ้าสุ ริยา จึง
ถูกสั่งปิ ดโรงเรี ยนและข้าพเจ้าก็ถูกปลดจากการเป็ นครู ใหญ่ นักเรี ยนชายสี่ สิบสองคนและครู ท้ งั หมด
ยกเว้นอยูส่ องคนเห็นด้วยกับการกระทาของเรา
มีคนอีกคณะหนึ่งรวมทั้งศิษย์เก่าของโรงเรี ยนบางคนวิง่ เต้นของตั้งโรงเรี ยนขึ้นใหม่ เขาเข้ายึด
ตัวตึกเดิมและเปิ ดเรี ยนใหม่ ซุ งดูลีและเพื่อน ๆ ของเขาบางคนทาให้เราผิดหวังมาก เพราะเขายอมกลับ
เข้ามาเป็ นครู สอนในโรงเรี ยนที่ต้ งั ขึ้นใหม่ โดยยอมนมัสการพระแม่เจ้าสุ ริยาตามที่ทางรัฐบาลกาหนด
ไว้ทุกประการ และซุ งดูก็ยอมทาตามเหมือนกับคนอื่น ๆ ด้วย
น่าอายและผิดหวังอะไรเช่นนั้น ซุ งดูเองก็รู้สึกอายและไม่อยากพบหน้าใคร ๆ เหมือนกัน แม่
ของเขามาหาเราด้วยน้ าตาที่ผิดหวังจริ ง ๆ นางไม่มีอะไรจะแก้ตวั หัวใจของนางแทบขาดสะบั้นลง
ทีเดียว สิ่ งเดียวที่เราช่วยนางได้ก็คืออธิ ษฐานให้บุตรของนางกลับใจเสี ยใหม่มาหาพระเจ้า
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โรงเรี ยนดาเนิ นการไปอีกไม่ได้นานนัก เพราะขาดรสและหมดนิสัย ความเป็ นคริ สเตียนและ
ขาดเหตุผลของการตั้งโรงเรี ยน ในไม่ชา้ มันก็ “พับฐาน” ตัวของมันเอง เพราะไม่มีนกั เรี ยนมาเรี ยน
สงครามโลกครั้งที่สองระเบิดขึ้น มิชชัน่ นารี ตอ้ งออกจากประเทศเกาหลีหมดสิ้ น มีเหลืออยูบ่ า้ ง
แต่ครั้งโจมตีอ่าวเพิร์ลก็ถูกแลกเชลยพลเรื อนกันจนหมดสิ้ นซุ งดูและเพื่อน ๆ ของเขา เราไม่ทราบเรื่ อง
อีกเลย
เมื่อสงครามเลิกแล้วเราก็ยงั ไม่ได้รับข่าวคราวอะไรจากเขาเลย เขาไม่ใช่คนหนึ่งในจานวนสอง
ล้านคนที่หนีขา้ มเส้นขนาน 38 เพื่อลี้ภยั ทางการเมือง
แต่ครั้นแล้วเมื่อ ค.ศ. 1950 น้องชายของซุ งดูชื่อซุ งโห ได้มาปรากฏตัวอย่างไม่นึกฝัน เขามาหา
เราที่เมืองเตกู เขาแต่ตวั ด้วยเสื้ อคลุมของหญิงชาวอเมริ กนั ชนิดเก่าแก่ขาดกะรุ่ งกะริ่ งเต็มที เขาได้ล้ ีภยั
ทางการเมืองจากเหนือลงมาทางใต้ เพื่อหนีจีนแดงที่บุกลงมาเมื่อปลาเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1950
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากที่ได้พบเขา เขาเคยอยูใ่ นโรงเรี ยนของเรา และความเฉลียวฉลาดที่ได้รับ
จากพ่อแม่ของเขายังมีอยูก่ บั ตัวเขา และเขามีความยิม้ แย้มแจ่มใสเหมือนแม่ของเขา
ประโยคแรกที่ขา้ พเจ้าถามเขาคือ “ซุ งดูเป็ นอย่างไรบ้าง” ทันใดนั้นหน้าตาของเขาสดใสขึ้นและ
ตอบว่า “เขาก็สุขสบายไปแล้ว เขาได้ทาให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติจริ ง ๆ”
ซุงดูได้กลับใจใหม่จากการที่เขาได้ทาผิดต่อพระเจ้ากล่าวคือครั้งเมื่อเขากลับเข้าไปทางานใน
โรงเรี ยนและยอมนมัสการพระเจ้าสุ ริยา เขาอายมากเพราะสิ่ งที่เขาทาไปนั้น เขารู ้วา่ เขาได้ทาผิดแต่เขา
อดทนต่อการชักชวนและต่อต้านอิทธิ พลของเพื่อน ๆ ครู ไม่ได้จึงได้กระทาผิดอย่างน่าละอายเช่นนั้น
เขาได้กลับใจสารภาพต่อพระเจ้าด้วยน้ าตาไหลเพราะเสี ยใจจริ ง ๆ เขาได้สัญญาต่อพระเจ้าว่า
เขาจะไม่ทาผิดเช่นนั้นอีก และทูลขอพระเจ้าให้พระราชทานอภัยโทษให้แก่เขา เขาสัญญาว่าเขาจะยอม
ตายก่อนที่จะทาผิดพระทัยของพระเจ้าอีก
แล้วหน้าของซุงโหก็เป็ นประกาศสดใสขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
“เขาได้ทาตามที่เขาได้สัญญาทุก
ประการ คราวนี้แหละเขาตายสองครั้ง เขาตายครั้งที่หนึ่งเพื่อชดใช้ความผิดที่ล่วงมาแล้ว และตายอีกหน
หนึ่งเป็ นครั้งที่สองเพื่อชดใช้เวลานี้
“คุณหมายความว่าอย่างไร ที่คุณบอกว่าเขาตายสองครั้ง?”
“เมื่อเขาได้รับสารภาพผิดและกลับใจแล้ว เขาได้ถวายตัวของเขาต่อพระเจ้าจริ ง ๆ เป็ นเวลา
เกือบสองปี โอกาสเปิ ดทาให้เขามีเวลาเรี ยนในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมที่เมืองปองยาง แม้มิชชันนารี ไป
หมดแล้วเพราะสงครามแต่โรงเรี ยนนี้ก็ยงั เปิ ดทาการสอนอยูเ่ รื่ อย ๆ ไม่ขาดระยะญี่ปุ่นก็มวั ยุง่ อยูแ่ ต่การ
ทาสงคราม และไม่มีเวลามาเอาใจใส่ เรื่ องคนจะนมัสการพระเจ้าสุ ริยาหรื อไม่ ซุ งดูสาเร็ จหลักสู ตร
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โรงเรี ยนนั้นและถูกเจิมขึ้นเป็ นศาสนาจารย์ และถูกเรี ยกเข้าประจาคริ สตจักรที่เมืองซิ วชุนคริ สตจักรนั้น
ดาเนินการไปได้ดีมาก”
“แต่ครั้นแล้วคอมมิวนิสต์ได้เข้ามายึดครองเกาหลีคอมมิวนิสต์ได้บญั ชาให้ซุงดูทาสิ่ งที่เขาไม่
เห็นด้วย พวกนั้นขู่เข็ญเสมอแต่ซุงดูไม่ยอมผ่อนผันตามเลย ในที่สุดเขาก็จบั ตัวไปคุมขังไว้และให้
ทางานกับทาสกรรมกรในเหมืองแร่ แห่งหนึ่ง เขาไม่ยอมทางานในวันอาทิตย์ เพราะนัน่ เป็ นการทาผิด
ต่อพระบัญญัติของพระเจ้า นายงานโบยตีทุกเขาทุกวันอาทิตย์แต่เขาก็ยงั ปฏิเสธไม่ยอมทางานวันอาทิตย์
อยูน่ นั่ เอง”
“วันหนึ่งพวกคอมมิวนิสต์โบยตีเขาหนักมากจนพวกนั้นคิดว่าเขาตายแล้ว จึงลากตัวไปทิ้งที่
แม่น้ า มีบางคนที่เป็ นพรรคพวกของซุ งดูไปพบเข้าจึงตามไปที่แม่น้ า พอพวกนั้นโยนร่ างของเขาลงน้ า
แล้วก็กลับไป เพราะนึกว่าซุ งดูเป็ นศพไปแล้ว ทันทีที่พวกนั้นกลับไปพรรคพวกของซุ งดูก็ลงไปงมร่ าง
ของเขาขึ้นจากแม่น้ า นึกว่าจะนาศพศิษยาภิบาลของเขาไปฝังตามประเพณี ”
“พวกเขาได้แบกร่ างซุ งดูไปยังหมู่บา้ นแต่ปรากฏภายหลังว่าซุ งดูยงั ไม่ตาย
เขาฟื้ นขึ้นมาอีก
บรรดาสานุศิษย์ตอ้ งช่วยกันพยาบาลอยูห่ ลายเดือนกว่าจะฟื้ นมีแรงและเข้าทางานในคริ สตจักรตามเดิม”
“และเมื่อเดือนกันยายนที่แล้วมานี้เอง ขณะที่กองทัพสหประชาชาติกาลังเคลื่นอขบวนขึ้นไป
ทางเหนื อ ก่อนหน้าที่กองทหารคอมมิวนิสต์จะถอยสักเล็กน้อย พวกคอมมิวนิวส์ได้มาลากตัวเขาไป
และจับยิงทิง้ ดังนั้นเขาจึงตายสองหนใช้หนี้ เวลาเหล่านั้นในฐานะที่ครั้งหนึ่งเขาเป็ นคนไม่สัตย์ซื่อต่อ
พระเจ้า”
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บทที4่
นางซุนเอกิม (ความรักทีอ่ ่ อนสุ ภาพ)
ในวันแต่งงานของนางซุ นเอกิมดูเหมือนว่าจะมีแต่ความสุ ขในภายหน้าเท่านั้น เธอมีความสุ ข
จริ งๆ พระเจ้าทรงพระเมตตาแกเธอมาก
เธอมีบิดามารดาที่น่ารักที่สุดในโลก คุณพ่อและคุณปู่ ของเธอเป็ นคริ สเตียนที่เคร่ งครัดมาเป็ น
เวลาหลายปี คุณพ่อของเธอเป็ นผูป้ กครองคริ สตจักรที่เมืองจุงกางใกล้ปากน้ ายาลู คุณพ่อของเธอมีอาชีพ
ขายเครื่ องยาสมุนไพรที่หาได้จากประเทศเกาหลี มีถุงกระดาษใส่ เครื่ องยาแขวนห้อยลงมาจากเพดานใน
ห้องเก็บยา ฉะนั้นในบ้านของเธอจึงมีกลิ่นเครื่ องยาสมุนไพรหอมฟุ้ งไปทั้งบ้านซึ่ งทาให้เธอนึกถึงเวลา
เธอยังเป็ นเด็ก ๆ อยูเ่ สมอ
ภายหลังเธอเรี ยนจบโรงเรี ยนมัธยมวิสามัญตอนต้นแล้ว คุณพ่อของเธอจึงส่ งเธอไปเรี ยนต่อที่
โรงเรี ยนชั้นสู งในเมืองกองเก เนื่องจากใบหน้าที่สวยงามและนิสัยที่ยมิ้ แย้มแจ่มใสร่ าเริ ง ประกอบทั้งที่
มีเสี ยงไพเราะกังวานเป็ นพิเศษขจึงสามารถเอาชนะหัวใจของบรรดามิชชันนารี ได้หลาย ๆ คน
เธอเรี ยนจบหลักสู ตรด้วยเกียรตินิยมและมีภูมิรู้เป็ นพิเศษทางดนตรี เมื่อการฉลองครบรอบห้า
สิ บปี ที่คริ สต์ศาสนาได้แพร่ เข้ามาในประเทศเกาหลี เธอได้แสดงให้หลายคนเห็นว่าเธอมีฝีมือและมี
ศิลปะในทางร้องเพลงอยูม่ าก แน่นอน การแต่งงานของเธอก็หนีธรรมเนียมและประเพณี ของชาวเกาหลี
ไปไม่พน้ กล่าวคือพ่อแม่ท้ งั สองฝ่ ายเป็ นผูต้ กลงและจัดการแต่งงานให้ แต่ดีอยูห่ น่อยหนึ่งที่คู่บ่าวสาว
รู ้จกั มาก่อนและยินยอมตกลงด้วย
บ้านใหม่ของซุ นเอเป็ นตึกหลายหลังอยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน เป็ นบ้านศิลปะเกาหลีแบบโบราณ
พ่อผัวและคนในบ้านนั้นมีอาชีพเป็ นชาวนา พ่อผัวของเธอเป็ นชาวนาที่สุภาพมาก และเป็ นคนขยันและ
ทางานหนักเท่า ๆ กับผูช้ ่วยของเขา เขาเป็ นผูป้ กครองคริ สตจักรที่มนั่ คงแห่งหนึ่งซึ่ งตั้งอยูใ่ กล้ ๆ นั้น
และโดยการเป็ นเงินของเขาที่สร้างคริ สตจักรนั้นขึ้น คุณย่าของเขายังมีชีวติ อยูเ่ มื่อหลายชายคนแรกเกิด
ดังนั้นบ้านนี้จึงเป็ นบ้านคริ สเตียนถึงห้าชัว่ อายุคน เขาไม่ร่ ารวยแต่ก็อยูใ่ นฐานะพอมีอนั จะกินในพวก
ชาวเกาหลีดว้ ยกัน เช่นจะเห็นได้จากการที่เขามีออร์แกนหนึ่งอัน มีจกั รเย็บผ้าหนึ่งหลัง และหีบเสี ยง
หนึ่งเครื่ อง ทั้งนี้ทาให้ครอบครัวนั้นเป็ นครอบครัวที่ผาสุ กสนุกสบาย สามีของซุ นเอชอบการศึกษาเขา
เป็ นคนมีนิสัยชอบหนังสื อแต่เมื่อกลับมาบ้านก็ช่วยกันทานา
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ซุ นเอขะมักเขมันเอาใจใส่ ในการสอนรวีวารศึกษามากและสนใจในงานสาหรับยุวชนด้วย ครั้ง
หนึ่งเมื่อมีการประชุมศาสนกิจสมัยเมื่อเธอยังเป็ นนักเรี ยน เธอได้อุทิศตัวทั้งหมดถวายพระเจ้า ความรัก
ของเธอที่มีต่อพระเจ้าเป็ นความรักชนิดที่ไม่มีพิธีรีตอง และเป็ นความรักที่ออกมาจากหัวใจอย่างแท้จริ ง
ชีวติ ของเธอเป็ นชีวติ ที่เกิดมาเพื่อทาความสุ ขให้แก่ครอบครัวและบุตรจริ ง ๆ
สงครามโลกครั้งที่สองดูเหมือนจะไม่ทาให้ความสงบของครอบครัวกระทบกระเทือนเลย
ความทารุ ณโหดร้ายของต่อสู ้ของโลกดูเหมือนอยูไ่ กล ไกลจากบ้านของเขามาก
เมื่อสงครามเลิกแล้วชาวญี่ปุ่นต้องถอยออกจากเกาหลี และเกาหลีกลายเป็ นประเทศเอกราช
และไม่มีการข่มเหงอีกต่อไป ประชาชนพากันหลัง่ ไหลเข้าคริ สตจักรทุก ๆ คนเป็ นคริ สเตียน ตัวอาคาร
ซึ่ งใช้เป็ นที่นมัสการก็เล็กไปเสี ยแล้ว ฉะนั้นการประชุมจาเป็ นต้องประชุมกันกลางแจ้ง
แต่ภายในไม่กี่สัปดาห์เมฆดามืดของภัยคอมมิวนิสต์ก็จบั ท้องฟ้ าเกาหลี ลัทธิ คอมมิวนิสต์เข้ามา
ในประเทศเกาหลีโดยปราศจากการเชื้อเชิญ และข้าพเจ้ามาพร้อมกับคาสัญญาที่ไพเราะและน่าศรัทธา
แต่สันดานเดิมของลัทธิ คอมมิวนิสต์ก็เผยตัวจริ งออกมาให้เห็นในไม่ชา้
การเผด็จการได้ต้ งั ขึ้นไว้ให้
ประชาชนก็ถูกกวาดล้างไปจนหมดสิ้ น
ยิง่ มองก็ยงิ่ ขึ้นทุกวัน เมื่อ” กองทัพอาสาสมัครของประชาชน” ได้สถาปนาเป็ นปึ กแผ่น สามี
ของซุ นเอรู ้สึกว่าจาเป็ นต้องหนี สิ่ งสาคัญที่สุดที่เขารู ้สึกก็คือลูกสาวคนโตที่กาลังโตเป็ นสาวขึ้นทุกวัน
จาเป็ นต้องซ่อมตัวให้พน้ การขู่เข็ญของรัสเซี ย ทั้งสองคนนั้นได้เดินทางข้ามเส้นขนาดสามสิ บแปดลง
ไปทางทิศใต้ และหวังอยูว่ า่ จะได้รับอิสรภาพในเมื่อเกาหลีรวมกันเข้าเป็ นประเทศเดียวกัน
ครั้นแล้วเสมือนฟ้ าได้ผา่ ลงบนครอบครัวซุ นเอ กล่าวคือมีรถยนต์บรรทุกคันหนึ่งมาถึงบ้านของ
ซุนเอพร้อมด้วยทหารคอมมิวนิสต์ คนทั้งครอบครัวถูกสั่งให้ออกจากบ้านทันที “ขึ้นรถเดี๋ยวนี้ท้ งั หมด”
นี่เป็ นคาสั่งพร้อมกับการเตะถีบและใช้ปฎักแทงเพื่อไม่ให้ชกั ช้า
รถคันนั้นแล่นออกไปทันที จะมีอะไรเกิดขึ้น พวกนั้นจะพูดพาตัวไปที่ไหน? หลังจากเดินทาง
โขยกเขยกกระดอนขึ้นกระดอนลงมาในรถประมาณหนึ่งชัว่ โมงรถคันนั้นก็หยุด
“ลงรถและเดินทางต่อไปด้วยตัวเอง เจ้าเป็ นนายทุนที่เป็ นศัตรู ต่อประชาชน เจ้าไม่ตอ้ งกลับไป
บ้านเดิมของเจ้าอีก” เป็ นเสี ยงตะคอกของผูเ้ ป็ นหัวหน้า “บ้านของเจ้าถูกริ บเป็ นของกลางแล้ว ถูกริ บใน
นามของประชาชนและบ้านนั้นก็ไม่ใช่บา้ นของเจ้าอีกต่อไป ที่ดินของเจ้าจะถูกแบ่งแยกให้แก่เจ้าที่ดินที่
เห็นว่าเหมาะสม คนพวกนั้นแหละที่เราปลดแอกออกจากพระเจ้าที่เจ้าเคยข่มเหงเขา เอ้า เดินต่อไปซี ”
การที่จะลดตัวจากชีวิตที่มีความสุ ขลงมามีชีวติ อย่างคนของทาน พร้อมกับคนแก่ ๆ สองคนและ
มีเด็ก ๆ ถึงแปดคน ก็สามารถจะบดขยี้จิตใจของมนุษย์ปกติให้แตกสลายได้ ถ้าจะไม่กล่าวถึงความ
ศรัทธาที่เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า
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แต่นางซุ นเอไม่ใช่มนุษย์ชนิ ดสามัญทัว่ ๆ ไป นางได้รวบรวมครอบครัวของนางข้าง ๆ ถนน
นัน่ เอง แล้วเปิ ดประชุมอธิ ษฐานนมัสการ ณ ที่น้ นั “ขอบคุณพระเจ้า” เป็ นประโยคแรกที่หลุดออกจาก
ปากของเธอ
เธอได้ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับพระพรที่พระเจ้าได้ทรงพิทกั ษ์รักษามาตลอดหลายปี เป็ น
การขอบพระคุณต่อความรักขององค์พระเจ้า และขอบพระคุณที่พระองค์พระราชทานพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ลงมาในโลกนี้และทนทุกข์ทรมานไม้กางเขนจนสิ้ นพระชนม์เพื่อเป็ นไถ่บาปของปวง
มนุษย์ และขอบพระคุณเพื่อชีวติ นิรันดร์ และชีวติ ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้วา่ จะให้เราอยูใ่ นพระราชฐาน
ของพระองค์ เธอได้อธิ ษฐานมิใช่เพื่อจะให้เกิดความอดทนสามารถต่อสู ้ความทุกข์ทรมานได้เท่านั้น แต่
เธอได้อธิ ษฐานขอเพื่อจะหาหนทางที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไป
ข้าพเจ้าได้กลับไปยังประเทศเกาหลีอีกเมื่อ ค.ศ. 1947 และมีมิชชันนารี อีกคนหนึ่งซึ่ งอยูก่ รุ งซี
อูลเชิญข้าพเจ้าไปเมืองอินชอน เพื่อไปทาการเยีย่ มเยียนและสั่งสอนคริ สตจักรหลายแห่งที่ล้ ีภยั มาซึ่ งขึ้น
รวมกันข้าพเจ้ามีความยินดีมาก แต่ก็ไม่ประหลาดใจที่เห็นซุ นเอและสามีของเธอเป็ นหัวหน้าหรื อเป็ น
ผูน้ าคริ สตจักรใหม่แห่งนั้น นางซุ นเอและสามีได้ต้ งั ต้นคริ สตจักรนั้นขึ้น คริ สตจักรแห่งนั้นใช้ตวั
อาคารซึ่ งเป็ นโครงอาคารที่ญี่ปุ่นสร้างไว้ และตอนหน้ามีช่างถ่ายรู ปคนหนึ่งใช้เป็ นร้านถ่ายรู ป มิชชัน่ ได้
ให้เต็นท์หลังใหญ่แก่คริ สตจักรนี้เพื่อใช้สาหรับเป็ นที่ประชุม ทุก ๆ วันอาทิตย์จะได้ยนิ เสี ยงเพลงดัง
สนัน่ หวัน่ ไหว ร้องออกมาจากใจจริ งของเด็ก ๆ ที่มาประชมุกนั
“จงสรรเสริ ญพระนาม จงสรรเสรญพระนาม
จิตใจข้าล้างด้วยโลหิตประทาน
จงสรรเสริ ญพระนาม”
ค.ศ. 1950 คอมมิวนิสต์เข้ารุ กรานเกาหลี ประชาชนต้องพากันหนีอพยพอีกครั้งหนึ่ง ซุ นเอและ
สามีพาครอบครัวอพยพหนี ดว้ ยความอ่อนอกอ่อนใจไปพร้อม ๆ กับครอบครัวอื่น ๆ เป็ นระยะทางหลาย
ร้อยไมล์ ทุก ๆ คนทั้งหญิงทั้งชายต่างมีภาระหี บห่ อที่ต่างคนต่างต้องแบก เด็กเล็ก ๆ ขึ้นขี่คอพ่อไปและ
คนเล็กที่สุซุนเอเป็ นคนอุม้ พร้อมกับเครื่ องครัว และข้าวสารทูนบนศีรษะของเธอเดินไป ทุกเช้าและทุก
ค่าซุ นเอและสามีจะรวบรวมครอบครัวเป็ นวงกลมร่ วมใจกันอธิ ษฐานเป็ นประจา เด็กเล็ก ๆ ทุกคนก็มี
หุ น้ ส่ วนในการอธิ ษฐานแล้วมักขึ้นด้วยคาว่า “ขอบคุณพระเจ้า”
เขามาถึงเมืองเตกูดว้ ยความอ่อนเพลียและเท้าบวมเพราะเดินทางไกล ข้าพเจ้าพบครอบครัวนี้ที่
ใต้ถุนอาคารคริ สตจักรเซ้าท์เมาเทน รอยยิม้ ของซุ นเอปรากฏซ้ าบนใบหน้าของเด็ก ๆ ข้าพเจ้ารู้สึกยินดี
จริ ง ๆ ที่สามารถแบ่งปั นเสื้ อผ้าให้แก่ครอบครัวนี้ได้ทวั่ ถึงกันทุกคน เด็กสาว ๆ อายุรุ่น ๆ แม้จะเป็ นผูล้ ้ ี
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ภัยสงครามก็จริ ง ก็ยงั รู ้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นนั้นเสื้ อและกะโปรงสวยแบบแปลก ๆ แม้เสื้ อผ้าเหล่านั้นจะ
เป็ นของใช้แล้วจากนักเรี ยนหญิงชาวอเมริ กนั
ต่อมาครอบครัวนี้ ตอ้ งย้ายจากใต้ถุน คริ สตจักรไปอยูใ่ นโรงเก็บสิ นค้า ซึ่ งเป็ นแหล่งกลาง
สาหรับเป็ นที่ล้ ีภยั ซึ่ งทางราชการจัดหาให้พกั ที่นนั่ มีหลายครอบครัวพักรวมกัน ทุก ๆ ครอบครัวได้รับ
ส่ วนแบ่งอยูก่ นั เป็ นห้อง ๆ ละหกฟุตกว้างยาวเท่ากัน โดยใช้เสื่ อลาแพนกั้นเป็ นห้องแต่เพราะครอบครัว
นี้มีเด็กมากจึงได้รับส่ วนแบ่งสองห้อง และในห้องนั้นแหละที่ลูกคนที่สิบของครอบครัวนี้ได้เข้ามาใน
โลก ในขณะนั้นไม่มีหมอไม่มีนางพยาบาล หญิงที่หลบภัยมาด้วยกันกับลูกสาวโต ๆ ของนางได้ช่วยกัน
ทาคลอดในยามยากเช่นนั้น
วันหนึ่งใน ค.ศ. 1952 ซุ นเอมาบอกข้าพเจ้าว่าสามีของนางหางานได้ที่บริ ษทเหมืองแร่ ตงั สะ
เตนแห่งหนึ่งในหุ บเขา ห่างจากเมืองเตกูประมาณสิ บห้ากิโลเมตร ข้าพเจ้ารู ้จกั เหมืองแร่ น้ นั ดีจึงบอกนาง
ว่า “ที่นนั่ ไม่มีคริ สตจักรเลย
พอรุ่ งขึ้นอีกหนึ่งปี คือ ค.ศ. 1953 ซุ นเอได้มาเยีย่ มข้าพเจ้า ๆ จึงถามว่า “มีคริ สตจักรแล้วหรื อ
ยัง?” เธอก็ยมิ้ พลางตอบว่า “มีแล้วค่ะ ขอเชิ ญอาจารย์ไปเยีย่ มเราจะได้ไหม? ดิฉนั ตั้งโรงเรี ยนอนุบาลที่
นัน่ ด้วยทางบริ ษทั เขาช่วยเหลือดิฉนั โดยปลูกอาคารทาเป็ นตัวโรงเรี ยนให้หนึ่งหลัง ในวันอาทิตย์มี
นักเรี ยนมากกว่าหนึ่งร้อยคนมาประชุม”
เป็ นความจริ งที่ซุนเอเป็ นหญิงที่มีความเฉลียวฉลาดและขยันขันแข็งเป็ นพิเศษคนหนึ่ง และถึง
กระนั้นนางก็เป็ นเสมือนตัวแทนคนหนึ่งของผูห้ ลบภัยจานวนมากลงมาจากเกาหลีเหนือ คนในอเมริ กา
มักถามข้าพเจ้าว่าดังนี้ “คริ สเตียนที่กลับใจใหม่เป็ นอย่างไรบ้าง? เขาต้องเดือดร้อนเพราะสงครามคราว
นี้มากมิใช่หรื อ? คนเหล่านั้นทิ้งความเชื่อไปบ้างไหม?
แต่ตรงกันข้าม ความทุกข์ลาบากทาให้ความเชื่อของเขาเจริ ญมากขึ้น ไม่วา่ คริ สเตียนอพยพกัน
ไปที่ไหนเขาจะต้องตั้งคริ สตจักรใหม่ของเขาขึ้นที่นนั่ คริ สตจักรใหม่เหล่านี้ไม่ใช่มีข้ ึนไว้สาหรับคริ ส
เตียนเท่านั้น แต่เขาพากันนาคนใหม่ ๆ เข้ามาหาพระเจ้าและได้รับความรอด เขาบอกแก่ขา้ พเจ้าว่าคนที่
ลี้ภยั มาจากเกาหลีเหนือและยังไม่เป็ นคริ สเตียนนั้นเป็ นคนที่วา่ ง่ายที่สุดที่จะนาให้รู้จกั กับพระเจ้า แต่ใน
เวลาเดียวกันก็ชกั ชวนชาวเกาหลีภาคใต้ให้เชื่อพระเยซูดว้ ย จานวนคณะของคริ สเตียนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
เรื่ อย ๆ ทั้งในเมืองเตกูและในเมืองอื่น ๆ บางแห่งมีกระต๊อบหรื อโรงเก็บสิ นค้าเก่า ๆ ใช้เป็ นที่นมัสการ
พระเจ้า และมีกระสอบทาด้วยฟางสาหรับปูพ้นื ที่มีแต่ดินเท่านั้น บางแห่งก็สร้างที่นมัสการขึ้นอย่างพอ
อยูไ่ ด้ดว้ ยเศษไม้
มีคริ สตจักรใหญ่ของผูล้ ้ ีภยั แห่งหนึ่งในเมืองเตกู ซึ่ งสร้างขึ้นในตัวอาคารที่ญี่ปุ่นสร้างทิ้งไว้เป็ น
ที่พกั อาคารหลังนี้ใช้เป็ นที่นมัสการได้ดี จุคนได้ประมาณ 400 คน คริ สตจักรนี้มีกติกาตั้งไว้วา่ ถ้าใครจะ
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กลับไปยังกรุ งซี อูล (เมืองหลวงเกาหลีใต้) ได้กต็ อ่ เมื่อนาคนมาให้รู้จกั กับพระเยซู เสี ยก่อนอย่างน้อย
หนึ่งคน เพื่อทาหน้าที่ซ่อมสมาชิกที่ขาดไป ฉะนั้นอย่างน้อยคริ สตจักรนี้จะมีจานวนคือขนาดเท่า ๆ กับ
เมื่อผูล้ ้ ีภยั ออกไปหมดแล้ว
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บทที่ 5
นักโทษของพระเจ้ า
อิมฮังซุ งต้องเผชิ ญกับตารวจญี่ปุ่นอย่างน่ากลัวที่สุดแถวหนึ่ง ใบหน้าของเขาต้องแดงและบวม
เพราะถูกตบตีตลอดเวลาจากผูไ้ ต่สวนชาวญี่ปุ่น เพื่อจะบีบบังคับให้เขายอมอ่อนน้อมต่ออานาจญี่ปุ่น ตา
ของของอิมฮังซุ งแดงก่าเหมือนเลือดเพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลาย ๆ คืน เพราะผูต้ ้ งั คาถามได้
ผลัดเปลี่ยนกันมากเรื่ อย ๆ ติดต่อกันไป พอพวกนี้ถามเสด็จ พวกใหม่เข้ามาถามต่อไปร่ างกายของเขา
ปวดหมดทั้งตัว ไม่ใช่เพราะถูกเตะถูกทุบเท่านั้น แต่เพราะต้องยืนอยูเ่ ป็ นชัว่ โมง ๆ ต่อหน้าผูท้ ี่ต้ งั ตนเป็ น
กรรมการไต่สวน
“ทาไมเจ้าจึงขัดขืนไม่ยอมกราบไหว้พระแม่เจ้าสุ ริยาผูซ้ ่ ึ งให้แสงสว่างแก่สวรรค์และแผ่นดิน
โลก?” นี่เป็ นเสี ยงตะโกนของผูต้ ้ งั คาถามซึ่ งนัง่ อยูต่ รงกลาง
มีอะไรไม่ทราบที่ติดอยูใ่ นลาคอของเขา และทาให้ไม่สามารถเปล่งเสี ยงออกมาได้ ลิ้นของเขา
พยายามกระดุกกระดิกแต่เขาต้องเงียบ
การที่เขาถูกตีอย่างแรงทาให้หูอ้ือไปหมดด้วยความปวดร้าว เมื่อทหารยามที่อยูข่ า้ ง ๆ เขา
ตะคอกเสี ยงดังสนัน่ กรอกเข้าหูวา่ “ตอบคาถามซี ”
เมื่อรวบรวมกาลังในตัวได้ท้ งั หมดแล้วอิมก็กล่าวออกมาด้วยเสี ยงแหบเครื อว่า พระเจ้าตรัสไว้
ว่าดังนี้ “เจ้าอย่าก้มกราบลงไหว้บูชาหรื อปฏิบตั ิต่อรู ปนั้นเลย”
“พระเจ้าที่เจ้าพูดถึงคือผูใ้ ด?” คนเป็ นหัวหน้าคาราม “เจ้าคิดหรื อว่าวพระเจ้าชนิดตายทรากของ
พวกป่ าเถื่อนชาวอเมริ กนั จะมีฤทธิ์ อานาจมากกว่าพระแม่สุริยาของจักรพรรดิญี่ปุ่นอย่างงั้นหรื อ? เจ้ารู ้
ไหม พระแม่เจ้าสุ ริยาองค์น้ ี แหละมีความสามารถจะปกครองได้ทวั่ แปดมุมโลก”
“ผมนมัสการพระเจ้าองค์ที่มีฤทธิ์ อานาจใหญ่ยงิ่ ที่สุด
คือพระเจ้าผูท้ รงเนรมิตและเป็ น
ผูป้ กครองสิ่ งสารพัดทั้งปวงในโลก พระเจ้าองค์น้ ีมิใช่เป็ นพระเจ้าของชนชาติอเมริ กนั หรื อชนชาติใด
โดยเฉพาะ แต่เป็ นพระเจ้าของทุก ๆ ชาติในโลก พระเจ้าองค์น้ ีตรัสไว้วา่ “อย่าได้นมัสการพระองค์อื่น
ใดเลยในโลก”
คนที่เป็ นหัวหน้าลุกขึ้นจากเก้าอี้ดว้ ยความเกรี้ ยวกราดและตะโกนว่า “พูดหยาบช้า เอาเจ้าหมอ
นี้ไปขังไว้และขังไว้จนกว่ามันจะสานึกว่าพระสุ ริยาของจักรพรรดิ์ญี่ปุ่นก็ดีกว่าและมีฤทธิ์ มากกว่าพระ
เจ้าเก๊ ๆ ของมัน”
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แสงแดดยามฤดูร้อนในประเทศเกาหลีทาให้ศิษยาภิบาลอิมและเพื่อนนักโทษอื่น ๆ ที่ตอ้ ง
ทางานอยูก่ ลางแดดในสนามหญ้าเรื อนจาทนไม่ไหว เสื้ อสี อิฐแดง ๆ ของเรื อนจาที่จ่ายให้นกั โทษก็ไม่
สามารถผ่อนคลายความร้อนลงได้เลย แต่ในฤดูหนาวยิง่ ทารุ ณโหดร้ายมากขึ้น ผ้าห่อมเนื้อหยาบ ๆ ผืน
เดียวไม่พอที่จะทาความอบอุ่นให้แก่ร่างกายได้ เพราะอุณหภูมิลดลงต่ากว่าใต้ศูนย์ทุกคืนนักโทษต้อง
หนาวสั่นอยูเ่ ป็ นชัว่ โมง ๆ บนพื้นคอนกรี ตที่แข็งกร้าวจนม่อยหลับไปเองเพราะความง่วง
สัปดาห์ล่วงไปเป็ นเดือน เดือนล่วงไปเป็ นปี จะต้องมีการเบิกตัวนักโทษมาถามเสมอ ๆ พร้อม
กับการตบหน้ากระทืบถีบเตะ แต่อิมยังยืนมัน่ อยูก่ บั อุดมคติของตนเอง เวลากลางคืนห้องในคุกของเขา
แม้จะเยือกเย็นและพื้นห้องแข็งแกร่ งปานใดก็ตาม
อิมยังสนทนาติดต่อกับองค์พระเยซูเจ้าของเขา
ตลอดเวลา ความปวดและความทนทุกข์ทรมานก็ละลายหายไป พระรัศมีของพระเยซูคริ สต์ดูเหมือนจะ
ทาให้หอ้ งในคุกของเขาสดใสและอบอุ่นขึ้น บางครั้งเขาเกือบได้ยนิ เสี ยงตรัสออกมาในความสงัดว่า
“จงชื่นชมยินดีอย่างยิง่
เพราะว่าบาเหน็จของท่านมีบริ บูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดา
พยากรณ์ท้ งั หลายที่อยูก่ ่อนท่านเหมือนกัน”
และน่าอัศจรรย์จริ งๆ วันหนึ่ งเขาได้รับข่าวว่าญี่ปุ่นยอมแพ้แล้ว มันเกือบเป็ นข่าวที่ไม่น่าเชื่อเลย
ทุก ๆ สัปดาห์จะมีคนมาแสดงปาฐกถาให้นกั โทษฟัง และจะแจ้งข่าวให้ทราบว่าญี่ปุ่นได้ชยั ชนะอย่างไร
ยึดฟิ ลิปปิ นส์ได้แล้ว ยึดฮ่องกงได้แล้ว ยึดมลายูได้แล้ว สิ งค์โปร์ ยดึ ได้แล้วพร้อมทั้งหมู่เกาะอาลัสกา
ญี่ปุ่นได้บุกอเมริ กาแล้ว และในไม่ชา้ จะต้องเช็นสัญญาสงบศึกกันที่ตึกทาเนียบขาวกรุ งวอชิงตัน
แต่บดั นี้ ญี่ปุ่นกาลังลงมือเก็บของและกาลังถอยหนีประตูคุกเปิ ดออกกว้าง ศิษยาภิบาลอิมเดิน
ออกมาจากคุก อิสระ เสรี ช่างน่าอัศจรรย์จริ ง ๆ น่าดีใจและน่าปลื้มใจแท้ ๆ
อิมได้กลับไปยังคริ สตจักรของเขาที่เมืองกวัคแซนในเกาหลีเหนือ
ทุก ๆ วันอาทิตย์ในคริ สตจักรจะมีคนมาประชุมอัดแอ ทุก ๆ คนดูเหมือนอยากเป็ นคริ สเตียน
ญี่ปุ่นผูร้ ุ กรานคริ สต์ศาสนาเป็ นผูพ้ า่ ยแพ้ไปแล้ว คลื่นแห่งความมีชยั ได้แผ่ไปทัว่ ประเทศ และความ
เจริ ญดูเหมือนกาลังคอยอยูเ่ บื้องหน้า
แต่ไม่ชา้ กองทัพของรัสเซี ยก็มาถึง โดยมีชาวเกาหลีซ่ ึ งเคยอยูใ่ นไซบีเรี ยและแมนจูเรี ยมาเป็ น
เวลานาน พวกนี้กลับมาพร้อมกับลัทธิคอมมิวนิสต์ในจิตใจ และได้รับการฝึ กหัดมาอย่างดีที่จะ
บริ หารงานตามระบบของโซเวียดได้ทนั ที พวกนี้ให้คาสัญญาอย่างน่าปลื้มใจว่าจะทาอย่างนั้นอย่างนี้
ไม่สู้นานนักศิษยาภิบาลอิมก็รู้ตวั ว่าจะเดินร่ วมทางกับคนพวกนั้นไม่ได้ ข้อเรี ยกร้องให้ปฏิบตั ิ
ตามก็ทยอยกันออกมาทีอย่างสองอย่าง และข้อเรี ยกร้องก็ยงิ่ ทวีความยากที่จะปฎิบตั ิมากขึ้นทุกที เช่น
ให้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกสมาคมที่คณะคอมมิวนิสต์ควบคุม และให้เทศนาลัทธิ คอมมิวนิสต์ เขาจะต้องเลิก
เกี่ยวข้องกับชาวอเมริ กนั เขาจะต้องยอกย่องเทิดทูนสตาลินซึ่ งเป็ นคนไม่นบั ถือพระเจ้า เด็ก ๆ ที่เรี ยนรวี
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วารศึกษาถูกคณะคอมมิวนิสต์พาตัวไปหมด สมาชิกคริ สตจักรใหม่ ๆ ที่มาติดต่อก็ถูกขูเ่ ข็ญและหาย
หน้าไปทีละคนสองคน
ครั้นแล้ววันหนึ่งอิมก็ตอ้ งถูกลากตัวมาอยูเ่ รื อนจาคราวนี้เป็ นเรื อนจาของคอมมิวนิสต์ และถูก
ไต่สวนด้วยคาถามที่น่าเบื่อ และเหนื่อยใจด้วยความปาดร้าว เขาถูกตบหน้า ถูกตีและถูกขังในห้องลาดซี
เม็นต์อีกวาระหนึ่งแต่อิมก็ยวั ยืนมัน่ ในอุดมคติของตนเอง
และถูกขัง “แช่เย็น” จากสัปดาห์เป็ นเดือน จากเดือนเป็ นปี อีกวาระหนึ่ง ต้องถูกแดดเผาในยาม
ฤดูร้อนและฤดูความหนาวเหน็บทรมานจนถึงกระดูกในฤดูหนาวอีกครั้งหนึ่ง
ครั้นแล้วเขาก็พบอิสรภาพโดยไม่นึกไม่ฝันอย่างทันทีทนั ใด วันหนึ่งยามที่ประตูเรื อนจาหาย
หน้าไปหมดประตูคุกถูกบังคับให้เปิ ด นักโทษพากันเดินออกจากคุกเป็ นแถว ๆ ทหารอเมริ กนั กาลังมา
ปลดแอกแล้ว
ศิษยาภิบาลอิมได้เดินออกจากประตูคุกพร้อม ๆ กับคนอื่น ๆ อิมเดินทางกลับบ้าน หนวดเครา
ของเขารุ งรังเสื้ อผ้าของเขาขมุกขมอมขาดรุ่ งริ่ งเหมือนผ้าขี้ริ้ว ดูร่างของอิมแล้วช่างน่าทุเรศสิ้ นดี ทันใด
นั้นรถจี๊ปของทหารอเมริ กนั มารับตัวของเขาข้างถนนแห่ งหนึ่ง สารวัตรทหารอเมริ กนั โดดลงมาจากรถ
และเข้าควบคุมตัวเขาอย่างสุ ภาพ ที่เป็ นเช่นนั้นก็เพราะปรากฏว่าทหารเกาหลีเหนื อปลอมตัวเป็ นผูล้ ้ ีภยั
ปะปนมากับชาวเกาหลีใต้มากมายโดยทาหน้าที่เป็ นกองโจร ตัดสายหรื อทาลายการคมนาคมลาเลียง
อาวุธ และทาหน้าที่สอดแนมคอยสื่ อข่าว ถ้าพบคนใดที่น่าสงสัยให้ทาการจับกุมตัวทันที
ศิษยาภิบาลอิมต้องมาอยูใ่ นคุกอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เป็ นคุกของทหารอเมริ กนั ที่ขงั เชลยศึก ถึง
กระนั้นอิมไม่มีความท้อถอยเลย เขาเคยตกเป็ นนักโทษของญี่ปุ่น เป็ นนักโทษของคอมมิวนิสต์ และ
นักโทษของทหารอเมริ กนั แต่เปล่าเขาไม่เป็ นนักโทษของใครทั้งสิ้ น เขาเป็ นนักโทษของพระเจ้า หลายปี
มาแล้วเขายอมมอบตัวถวายตนแก่พระเจ้าว่าจะยอมอยูใ่ นพระหัถต์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระเจ้าอิมรู ้วา่ เขา
วางใจพระองค์ได้เสมอ อิมรู ้แน่นอนว่าทุกอย่างประสานขึ้นเป็ นผลงานอย่างดีแก่ผทู ้ ี่รักพระเจ้า และอิม
เป็ นคนรักพระเจ้า
อิมรู ้วา่ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จบั ตัวเขามาใส่ ไว้ในค่ายเชลยศึก อิมได้รวบรวมเด็กหนุ่ม ๆ
คริ สเตียนที่ถูกพวกคอมมิวนิ สต์บงั คับให้เข้าร่ วมรบในกองทัพเกาหลีเหนือ
อิมได้รับอนุญาตจาก
นายทหารที่ควบคุมตัวให้ต้ งั คริ สตจักรขึ้นในค่ายได้ เขาได้รับอนุญาตให้ทาการนมัสการพระเจ้าได้ใน
วันอาทิตย์ แล้วอิมได้บอกเด็กหนุ่ม ๆ เหล่านั้นว่า “พระเจ้าทรงมีพระราชประสงค์ที่เอาตัวพวกเรามาไว้
ในที่คุกขังเช่นนี้ ท่านรู ้ไหมว่าคนที่อยูล่ อ้ มรอบท่านเขาไม่เคยได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐของพระกิตติคุณเลย
ท่านทราบไหมว่าเป็ นเวลาถึงสิ บปี ที่พวกเราไม่ได้รับอนุ ญาตให้ประกาศหรื อโฆษณาข่าวประเสริ ฐแก่
คนไม่เป็ นคริ สเตียนเลย ครั้งแรกญี่ปุ่นได้เข้ามาทาลายงานรวีวารศึกษาและงานเผยแพร่ ศาสนาของเรา
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จนหมดสิ้ น และเมื่อพวกคอมมิวนิสต์เข้ามาทาลายอย่างเดียวกัน ท่านมาอยูท่ ี่นี่ก็เพื่อจะบอกว่า ข่าว
ประเสริ ฐแก่ทหารอื่น ๆ ที่อยูก่ บั พวกเราที่นี่ให้รู้จกั พระเยซูคริ สต์ ทหารอเมริ กนั เขาคงไม่หา้ มปราม
พวกท่านในการเผยแพร่ พระกิตติคุณเอ้า พวกเราจงรี บทางาน”
คริ สตจักรที่อยูใ่ นวงล้อมแห่งเส้นลวดหนามได้เจริ ญขึ้นอย่างประหลาด กิจการของพระเจ้าได้
ขยายตัวออกไปคณะคริ สเตียนก็เกิดขึ้นในค่ายกักกันในบริ เวณอื่น ๆ ด้วยเขาเริ่ มต้นด้วยการประชุม
อธิ ษฐานในเวลาเช้าตรู่ การประชุมศึกษาพระคริ สตธรรมได้ต้ งั ขึ้น ทหารเหล่านี้เห็นความทารุ ณเมื่อ
กองทหารญี่ปุ่นได้ทาการต่อสู ้ศาสนาคริ สเตียนในประเทศเกาหลี และรู ้สึกเบื่อหน่ายต่อการโฆษณา
ชวนเชื้อของคอมมิวนิสต์ผไู ้ ม่มีพระเจ้าในใจมีคนนับเป็ นร้อย ๆได้ยกมือขึ้นต้อนรับพระเยซู ในเมื่อมี
การเชื้อเชิญ
สถาบันการเรี ยนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ต้ งั ขึ้นในค่ายกักกันเชลยถึงสิ บสองแห่ง ซึ่ งแต่ละ
แห่งชาวเฉลยทั้งสิ้ นเป็ นผูจ้ ดั ทาเอง จนทาให้มิชชัน่ นารี และครู สอนศาสนาชาวอเมริ กนั แปลกใจไปตาม
ๆ ว่าไม่เคยมีเช่นนี้มาก่อนเลย ผูส้ ื่ อข่าวนิตยสารอเมริ กนั เข้ามาแวะเยีย่ มข้าพเจ้าที่บา้ นและบอกว่า “ผม
เกือบไม่เชื้ อเลยว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเป็ นไปได้อย่างไร” นักสื่ อข่าวผูน้ ้ นั ถูกนาตัวให้ไปดูเชลยศึก
9,000 คน มานมัสการประชุมอธิ ษฐานเวลาเช้ามืดก่อนดวงอาทิตย์ข้ ึน และคนพวกนั้นคุกเข่าลงกับดิน
แล้วอธิ ษฐานด้วยความสมัครใจของตนเอง และเขากล่าวว่า “นี่แหละเป็ นสงครามจริ งและเขาเป็ นผูช้ นะ
สงคราม นี่เป็ นสงครามระหว่างอิสรภาพและการเป็ นทาส เป็ นสงครามระหว่างพระเจ้ากับผูไ้ ร้พระเจ้า
และเป็ นสงครามระหว่างพระคริ สต์กบั สตาลิน
วันหนึ่งมีแม่ทพั คนหนึ่งมาตรวจค่ายกักเชลย ขณะที่นายพลผูน้ ้ นั ขับรถจี๊ปผ่านบริ เวณค่ายกัก
เชลยแห่งหนึ่งก็ได้ยนิ เสี ยงประหลาดดังออกมามีความว่าดังนี้
“เชื่อเถิดเท่านั้น เชื่อเถิดเท่านั้น
เชื่อเท่านั้นเดี๋ยวนี้
พระองค์ช่วยได้ พระองค์ช่วยได้
ทรงช่วยได้เดี๋ยวนี้ ”
นายพลต้องหยุดรถจี๊ปและฟังเสี ยงเพลงของเชลยเป็ นจานวนพัน ๆ ร้องเพลงบทนี้ “เอ๊ะนี่เป็ น
เสี ยงเพลงคริ สเตียนนี่ นะ ฉันเคยได้ยนิ ทานองนี้มาแล้ว” นายพลฟังเพลงนั้นจนจบบท แล้วหันไปพูดกับ
นายพลและนายพันอื่น ๆ ว่า “ถ้าเป็ นเช่นนี้แล้วอย่ามาโฆษณาและชักชวนให้ยากเลย พวกนี้ไม่ยอมเชื่อ
เด็ดขาด”
ในค.ศ. 1953 ประธานาธิ บดีซิงมันรี ได้เปิ ดประตูค่ายกักกันปล่อยให้เชลย 27,000 คน เป็ นอิสระ
และนัน่ เป็ นผลตอบคาอธิ ษฐานประการหนึ่ง
ในบริ เวณที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์เราได้ต้ งั ไว้สาหรับ
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อธิ ษฐานและอดอาหาร คริ สเตียนหนุ่ม ๆ หน้าใหม่ ๆ เหล่านี้ไม่เคยหันกลับไปสู่ ระบบคอมมิวนิสต์ที่
ปราศจากพระเจ้าอีกเลยพวกเด็กหนุ่มเหล่านั้นได้มอบใจถวายกายแก่พระเจ้าทั้งหมดจริ ง ๆ และขอให้
พระองค์นาพวกเขาให้พน้ จากการกลับไปสู่ อานาจ “แดง” อีก และวาระนั้นก็มาถึงจริ ง ๆ คือพระเจ้าทรง
ใช้ประธานาธิ บดีรีซ่ ึ งเป็ นบุรุษที่มีความเชื่อและอธิ ษฐานเสมอ บุรุษผูน้ ้ ีไม่มีใครจะขู่เขาได้ ไม่วา่ จะเป็ น
ญี่ปุ่นหรื อคอมมิวนิสต์หรื ออเมริ กา
รี รู้แน่นอนว่าอะไรถูกอะไรผิด
ชายหนุ่มพวกนี้หวังพึ่ง
ประธานาธิ บดีรีซ่ ึ งพระเจ้าได้พระราชทานคน ๆ นี้ให้ในวาระที่จาเป็ นจริ ง ๆ
ศิษยาภิบาลอิมหลุดออกมาจากที่คุมขังพร้อมกับคนอื่น ๆ บัดนี้เขากาลังใช้พระเจ้าอยูใ่ น
คริ สตจักรแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ชายหนุ่ม ๆ ที่อิมพาให้มารู ้จกั องค์พระเยซูน้ นั บัดนี้กระจัดกระจายกัน
ไปอยูท่ วั่ ประเทศเกาหลี และชายหนุ่มพวกนั้นได้เข้าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรบางคนรับหน้าที่เป็ นครู
สอนรวีวารศึกษา บางคนได้ต้ งั ต้นสถาปนาคริ สตจักรใหม่ ๆ ในบรรดาผูท้ ี่อพยพลงมาจากเกาหลีเหนื อ
บางคนก็ศึกษาในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม บางคนก็สมัครเข้าเป็ นทหารในกองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลี
กองทัพนี้ไม่ใช่กองทัพเกาหลีใต้ แต่เป็ นกองทัพเกาหลีอีสระ คนพวกนี้เป็ นผูช้ ่วยครู สอนศาสนาประจา
กองทัพได้อย่างดี คนพวกนี้เตรี ยมตัวจะเข้าศึกษาในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเพื่อเตรี ยมตัวจะเป็ นศิษ
ยาภิบาลเหมือนอย่างอิมที่เขารักใคร่
คนพวกนี้มีจานวนมากกว่าจานวนของศิษยาภิบาลที่ถูก
คอมมิวนิสต์ฆ่าตายในเกาหลีเหนื อ
ศิษยาภิบาลอิมมีความพอใจกับคริ สตจักรเล็ก ๆ ของเขา ซึ่ งเป็ นที่ ๆ พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้ให้
เขา บัดนี้เขาเป็ นอิสระแล้วจากที่คุมขัง แต่แท้ที่จริ งเขาเป็ นคนอิสระและมีอิสระเสมอตลอดวเวลา เขารู ้
แน่นอนว่าคนที่จะเป็ นอิสระนั้น แม้จะอยูภ่ ายในกาแพงคอนกรี ตและลวดหนาม เขายังเป็ นอิสระได้
เสมอ
อิสระหรื อ? ถึงกระนั้นก็ยงั ไม่ใช่ เพราะเขายังเป็ นนักโทษ คือเขายังเป็ นนักโทษของพระเยซู
คริ สต์ อิมสามารถพูดเหมือนกับเปาโลเคยพูดว่า “ข้าพเจ้าเป็ นทาสขององค์พระเยซูคริ สต์”
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บทที่ 6
ความรักแรงกว่าระเบิดปรมาณู
“คุณจะไปมัว่ สุ มปะปนกับคนเป็ นโรคเรื้ อนเช่นนั้นไม่ได้”
“ทาไมไม่ได้”
“ก็เพราะคุณจะไปติดโรคร้ายชนิดนั้นเข้านะซี จึงว่าทาเช่นนั้นไม่ได้”
“นัน่ ก็ยงิ่ ดีนะซี ครับ เพราะผมจะได้ไปอยูร่ ่ วมกับพวกนั้นได้ตลอดเวลา ไม่ใช่ผมจะบอกเขาถึง
เรื่ องความรักพระคริ สต์เท่านั้น แต่ผมจะแสดงให้เขาเห็นถึงความรักของพระคริ สต์”
ข้อความข้างบนนั้นเป็ นคาโต้ตอบของเพื่อนร่ วมงานของศิษยาภิบาลซอนยังวัน ซึ่ งเห็นภัยจะ
มาถึงเพื่อนร่ วมงานของตน เขาจึงได้ตกั เตือนให้ระมัดระวังตัว แต่คาตอบของศิษยาภิบาลซอนทาให้
สหายงงงันไม่ทราบจะโต้ตอบอย่างไรต่อไปอีก
ศิษยาภิบาลซอนได้รับหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาลอยูก่ บั คนเป็ นโรคเรื้ อนแห่งหนึ่งที่เมืองซุ นจันทาง
เกาหลีตะวันตกเฉี ยงใต้ มีบ่อยครั้งที่ท่านผูน้ ้ ีจะเที่ยวตามหาคนโรคเรื้ อนที่จนที่สุด และมีความต้องการ
มากที่สุดที่เที่ยวขอทานอยูต่ ามถนน
ศิษยาภิบาลผูน้ ้ ีจะแบ่งอาหารของท่านเองให้คนโรคเรื้ อนร่ วม
รับประทานอาหารด้วยกันกับท่านโดยเหตุน้ ี เองท่านผูน้ ้ ี จึงสามารถจูงใจให้คนโรคเรื้ อนหลาย ๆ คน
ยอมรับพระองค์พระเซูคริ สต์ เป็ นผูเ้ ปลื้องบาปของเขา และท่านได้สร้างที่สาหรับนมัสการข้างนอก
เมืองชนิ ดพออยูไ่ ด้ให้แก่คนโรคเรื้ อนเพื่อนมัสการพระเจ้า
โรงพยาบาลโรคเรื้ อนมีที่จากัด ไม่สามารถรับคนป่ วยเข้าได้อีกต่อไป การที่เอาใจใส่ ต่อคนโรค
เรื้ อนในโรงพยาบาลเป็ นงานที่ศิษยาภิบาลซอนต้องทาเต็มเวลา แต่วา่ ท่านยังถือว่าคนพวกนั้นที่ขอท่าน
ตามถนนเป็ นลูกแกะของพระเจ้าเหมือนกัน
ซอนเป็ นคนร่ างเล็กแต่วอ่ งไว มีแสงไฟในดวงตาถ้าเขาลงมือทาอะไรแล้วเขาทาจริ ง ๆ จัง ๆ
เหมือนกับเขาทาสิ่ งนั้นเพื่อถวายพระเกียรติยศแก่พระเจ้าจริ ง ๆ
สมัยเมื่อญี่ปุ่นบังคับให้บูชาพระแม่สุริยา ซอนได้ยนื ยันแข็งแรงและบอกตรง ๆ ว่าจะไม่ยอมทา
ตาม ในเช้าวันจันทร์ วนั หนึ่งหลังจากเทศนาอย่างร้อนแรงในวันอาทิตย์ เขาก็ถูกตารวจบังคับให้ไป
โรงพัก
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หลายสัปดาห์หลังจากที่ตอ้ งถูกไต่สวนแบบญี่ปุ่นซอนต้องถูกตัดสิ นลงโทษจาคุกสามปี
ณ
เมืองม๊อคโปภรรยาของซอนได้มาส่ งสามีที่สถานีรถไฟ เขามีโอกาสสนทนากับภรรยาบ้างเล็กน้อยก่อน
ถูกส่ งตัวขึ้นรถไฟภรรยาของเขาพูดว่าดังนี้
“คุณคงจาถ้อยคาของภรรยาจูกีจุลได้ไหม?” หญิงนั้นพูดกับสามีของเธอ “ถ้าคุณยอมก้มหัว
นมัสการพระแม่เจ้าสุ ริยาเมื่อใด คุณก็เป็ นสามีดิฉนั อีกไม่ได้ต่อไป และประโยคนี้ดิฉนั ก็บอกคุณอย่าง
เดียวกัน”
ซอนจึงตอบว่า “เธออย่าเป็ นห่วงฉันเลย เธอกลับไปบ้านและอย่าหยุดอธิ ษฐาน”
หลังจากถูกกักตัวอยูใ่ นบริ เวณนั้นประมาณสองปี เขาถูกเบิกตัวเข้าไปในห้องของพัศดีพดู กับ
ซอนว่าดังนี้
“ฉันได้ร้บจดหมายจากพ่อของท่านในแมนจูเรี ยแต่ฉนั จะให้จดหมายนั้นแก่ท่านดูไม่ได้ และ
ใจความในจดหมายนั้นมีความอย่างนี้วา่ “ทาไมเจ้าจึงโง่นกั ทาไมเจ้ายอมให้ศาสนาของเจ้าทาให้เจ้า
กลายเป็ นคนโง่ไปได้
เจ้าไม่ได้เดือนร้อนแต่ตวั เจ้าตามลาพังเท่านั้นแต่เจ้าพาให้ครอบครัวของเจ้า
เดือดร้อนไปกับเจ้าด้วยเจ้าตีความหมายของศาสนาของเจ้าผิดจริ ง ๆ คริ สเตียนทั้งหลาย และหลายคนก็
ดีกว่าตัวเจ้า พวกเขายังเห็นด้วยว่าเป็ นการแสดงความรักชาติในการที่จะยอมตัวโค้งลงนมัสการพระเจ้า
สุ ริยา เจ้าจงใช้ความคิดของเจ้าจงกลับไปบ้านและเอาใจใส่ ดูแลครอบครัวของเจ้า”
“คุณพ่อของผมจะไม่เขียนจดหมายชนิดนั้นเลย”นัน่ เป็ นคาตอบของซอน พูดแล้วก็กลับไปยัง
ห้องขังของตนตามเดิม
สองสามปี หลังจากซอนถูกปลดปล่อยตัวเป็ นอิสระเขาได้ยนิ เรื่ องราวอันแท้จริ งจากปากคา
ของศิษยาภิบาลของบิดาของเขาซึ่ งหลบภัยไปสู่ เกาหลีใต้
“คุณพ่อของคุณได้รับจดหมายจากเรื อนจามหันตโทษให้คุณพ่อของคุณเขียนจดหมายถึงคุณ
เพื่อให้คุณกลับมาดูแลครอบครัว ครอบครัวของคุณย้ายไปอยูเ่ มืองม๊อคโปเพื่อจะไปอยูใ่ กล้ ๆ คุณ แต่
ครอบครัวของคุณไม่ยอมตั้งหิ้งบูชาผีในบ้าน ครอบครัวของคุณจึงถูกตารวจไล่และต้องครองชีวิตเยีย่ งผู ้
หลบภัย
“คุณพ่อของคุณนาจดหมายฉบับนั้นมาให้ผมอ่านเราได้อธิ ษฐานด้วยกันสาหรับเหตุการณ์
เหล่านั้น และคุณพ่อได้ให้ผมอ่านคาตอบจดหมายฉบับนั้นก่อนคุณพ่อของคุณจะส่ งไป
คุณพ่อของคุณเขียนตอบไปว่าดังนี้ “ชีวติ ซึ่งสู ญเสี ยความเชื่อ ชีวติ นั้นก็ตายแล้ว ฉะนั้นตายก็
ดีกว่าอยู”่
หลังจากถูกปลดปล่อยจากการบีบรัดสมัยญี่ปุ่น และมีการจัดตั้งทัพอิสระของสาธารณรัฐเกาหลี
มีขา้ ราชการบางคนรู ้สึกว่าเขาควรจะทาอย่างให้คนรักชาติ ตามวิธีการไหว้พระแม่เจ้าสุ ริยาเพื่อให้คนรัก
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ชาติมากขึ้น ในประเทศเกาหลีไม่มีศาสนาชินโตหรื อศาลของพระแม่เจ้าสุ ริยา ฉะนั้นจึงควรมีธงชาติเป็ น
เป้ าในการให้คนรักชาติมากขึ้น พิธีการที่ให้ราษฏรโค้งคานับธงชาติได้จดั ทาขึ้นและออกคาสั่งไปยัง
โรงเรี ยนต่าง ๆ ให้ลงมือปฏิบตั ิตาม
ธงของเกาหลีมีเครื่ องหมายโบราณบางอย่างบรรจุอยูซ่ ่ ึ งเกี่ยวข้องกับศาสนาขงจื้อ และเกี่ยวโยง
ไปถึงการเชื่อไสยศาสตร์การดูโชคชะตา และหมอผี การที่จะบังคับให้คริ สเตียนโค้งคานับ อย่างสุ ดซึ้ ง
จนกลายเป็ นการนมัสการ จึงทาให้คริ สเตียนอึดอัดใจ เพราะจะทาผิดพระบัญญัติขอ้ ที่สองของพระเจ้า
กล่าวคือห้ามนมัสการรู ปสักการใด ๆ ทั้งสิ้ น
หลังจากการถกเถียงกันในที่ประชุมศาสนาสภาสู งสุ ด
ศิษยาภิบาลซอนถูกแต่งตั้งให้เป็ น
ประธานกรรมการเพื่อนาข้อเสนอให้ประธานาธิบดีซิงมันรี ทราบ
เนื่องจากผลของการสัมภาษณ์กบั ประธานาธิ บดี ทาให้การเคารพธงแบบนมัสการเปลี่ยนเป็ น
การเครารพปกติกล่าวคือให้แสดงความเคารพธงโดยยืนตรงและตาให้จบั ดูธงขณะที่ธงกาลังขึ้นสู่ ยอด
เสา
หลังจากสงครามญี่ปุ่นแล้ว
รัฐบาลของกองทัพบกสหรัฐอเมริ กาในเกาหลีต้ งั ต้นฝึ กหัด
“กองทัพตารวจ” ค่ายฝึ กจัดตั้งขึ้นหลายแห่ง ในเมืองยูซูซ่ ึ งอยูห่ ่างจากเมืองซูนจัน เมืองที่ศิษยาภิบาล
ซอนตั้งภูมิลาเนาอยูก่ ็มีค่ายฝึ กตั้งอยูด่ ว้ ยแห่งหนึ่ง
ตามทัศนะง่าย ๆ ของหลักประชาธิ ปไตย ที่ปรึ กษากองทัพบกอเมริ กนั พยายามไม่เกี่ยวข้องกับ
“การเมือง”ของภายในประเทศเกาหลีเลย แม้จะเป็ นการฝึ กก็ไม่มีการเมืองแทรกแซงในกองทัพใหม่น้ ี
พรรคการเมืองคอมมิวนิสต์เป็ นพรรคใหม่ที่ถูกต้องรับเหมือน ๆ กับพรรคอื่น ๆ
แต่พรรคคอมมิวนิสต์รีบฉวยโอกาสนั้นทันที โดยรี บส่ งคนหนุ่ม ๆ จากเกาหลีเหนื อและฝึ กหัด
กองทัพสาหรับก่อการวินาศกรรมขึ้น
ภายในปี ค.ศ. 1948 พรรคคอมมิวนิสต์ในเมืองยูซูได้ฝึกหัดคนสาเร็ จตามหลักสู ตรและพร้อมที่
จะลงมือก่อการวินาศกรรมทันที
พรรคคอมมิวนิสต์ได้วางแผนการไว้เรี ยบร้อยแล้วจากคนทางเหนือ และในวันกาหนดได้ลงมือ
ก่อการจลาจล ข้าราชการเกาหลีถูกจับถูกยิง ที่ปรึ กษาชาวอเมริ กนั ถูกเล่นกลเข้าเช่นนั้น ต่างก็งงงันไป
ตาม ๆ กันและต่างหนีเอาตัวรอดทันที ตอนแรกกองทัพของคอมมิวนิสต์เข้ายึดกองทัพบกและเข้ายึดตัว
เมือง รัฐบาลโซเวียตจัดตั้งขึ้นโดยคนที่ได้รับการอบรมมาแล้วจากรัสเซี ย และถูกส่ งตัวมาเพื่อการจัดตั้ง
รัฐบาลโดยเฉพาะ
การปกครองระบบทารุ ณได้ต้ งั ต้นและศาลชั้นต่าได้ต้ งั ขึ้นเพื่อพิจารณาคดีผเู ้ ป็ นศัตรู ของ
ประชาชน ฝูงคนถูกยุเหย่และรุ กเร้าให้เกลียดชังบรรดานายทุนและเจ้าของที่ดินผูท้ รยศต่อประชาชน
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และก่อให้เกิดปฏิกิริยาเช่นทาให้เกิดความเกลียดชังและให้แตกแยกกันเอง คนมีเงินที่โชคร้ายถูกลากตัว
มาให้ถูกด่า และถูกแกล้งฟ้ องเท็จปรับปรา และฝูงชนพากันแช่งสาปและลงทัณฑ์คนเป็ นจานวนร้อยถูก
ลากตัวเข้าแถวเพื่อรอการยิงเป้ าและถูกฆ่ากันอย่างง่ายดาย
ศิษยาภิบาลซอนมีบุตรอยูส่ องคนกาลังเรี ยนหนังสื ออยูใ่ นเมืองยูซู พ่อของเด็กสองคนนั้นรู ้แน่
ว่าลูกชายของเขาทั้งสองคนเป็ นคริ สเตียนจริ ง ๆ และแน่นอนเขาจะต้องตกเป็ นเป้ าของการต่อสู ้ของ
พวกคอมมิวนิสต์
พวกคอมมิวนิสต์ได้เข้ายึดเมืองซูนจันด้วย
กฎอัยการศึกได้ประกาศใช้ทวั่ ไปและความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ในเมืองทุก ๆ ก้าวล้วนแต่มีอนั ตรายทั้งสิ้ น
ทันใดนั้นลูกของศิษยาภิบาลซอนได้ข่าวมาว่าพี่ชายของเขาทั้งสองคน ถูกคอมมิวนิสต์ฆ่าตาย
เสี ยแล้วในเมืองยูซู ศิษยาภิบาลซอนก็ยงั นึกว่าคงเป็ นข่าวคลาดเคลื่อน เพราะบุตรทั้งสองของเขายังเป็ น
เด็กนักเรี ยนคงไม่มีใครทาอันตรายแก่เด็ก ๆ เป็ นแน่
ถึงอย่างไรก็ดีซอนมิได้นิ่งนอนใจ จึงส่ งสหายผูเ้ ป็ นโรคเรื้ อนคนหนึ่งของเขาไปสื บข่าวให้รู้
เรื่ องแน่ พวกคอมมิวนิสต์ไม่สนใจกับโรคเรื้ อนขอท่านแก่ ๆ คนนั้นเลยคนโรคเรื้ อนคนนั้นจะไปทาง
ไหนไม่มีใครเอาธุ ระ ฉะนั้นไม่ชา้ คนโรคเรื้ อนแก่คนนั้นก็สืบได้ความจริ งจากชายคนที่เด็กทั้งสองอาศัย
อยูด่ ว้ ย และเขาเล่าเรื่ องให้ฟังดังนี้
พวกคอมมิวนิสต์ประกาศว่าเมืองซีอูล เมืองเตกูเมืองปูซานและเมืองอื่น ๆ ได้กลายเป็ น
คอมมิวนิสต์ไปหมดแล้ว และบอกว่าไม่ชา้ ประเทศเกาหลีจะหลุดจากแอกของนายทุนผูท้ รยศ มีเพื่อน
นักเรี ยนของสองคนนั้นมาเตือนจนถึงบ้านว่า ให้เตรี ยมตัวหนีจากเมืองนั้นทันที
พี่ชายคนโตตอบว่า “ก็นี่มนั สงครามนี่นะ เป็ นสงครามระหว่างความเชื่ อและความไม่เชื่อ
นอกจากเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าเราไม่มีที่จะหนีไปข้างไหน”
รุ่ งขึ้นแต่เช้าตรู่ เด็กสองคนนั้นก็ลุกขึ้นอธิ ษฐานนมัสการพระเจ้าพร้อมกัน เขาทั้งสองคนรู ้แน่วา่
ชัว่ โมงอันตรายมาถึงตัวแน่แล้ว เขาทั้งสองคนอาบน้ าและแต่งตัวชุ ดที่สวยงามที่สุด
ก่อนที่รับประทานอาหารเช้าเพื่อนนักเรี ยนด้วย กันมาถึงขอร้องและวิงวอนให้รีบหนี และซ่อน
ตัวเสี ย เพราะใคร ๆ ก็รู้วา่ เด็กสองคนนี้เป็ นคริ สเตียนแข็งแรง และต้องเป็ นเป้ าสายตาของพวก
คอมมิวนิสต์แน่นอน ทั้งสองคนตัดสิ นใจเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่หนีและจะอยูใ่ นห้องของเขา
ประมาณสิ บนาฬิกาเช้าวันเดียวกันนั้นเอง เด็กนักเรี ยนที่เป็ น คอมมิวนิสต์พากันมาล้อมบ้าน
และลากตัวเด็กสองคนออกไปพร้อมกับทุบตีพี่ชายคนโต
“ผมทาผิดอะไรคุณจึงมาตีผม?” เขาร้องออกมา
“เจ้าเป็ นคนรักประเทศอเมริ กา” “เจ้าไม่ใช่หรื อที่เตรี ยมตัวจะไปเรี ยนในอเมริ กา?”
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“ผมไม่ใช่คนรักประเทศอเมริ กา แต่ผมเป็ นเพียงคนที่เชื่ อพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซู ทาไมผม
จะต้องไปไว้วางใจประเทศอเมริ กา?”
“นัน่ นัน่ เป็ นไร เจ้าคริ สเตียน” พวกนั้นตะโกนออกมาด้วยความโกรธแค้น “ศาสนาเป็ นเสมือน
“ฝิ่ น” ที่เจ้านายทุนให้คนสามัญทัว่ ไปกินจนมึนเมา เพื่อเก็บเข้าไว้เป็ นทาสน้ าเงินของมันต่อไป พวกเรา
กาลังมาจัดการชับไล่ผรี ้ายออกจากตัวของเจ้า”
“คุณฆ่าผมก็ได้ แต่คุณจะเอาพระเยซูออกจากใจของผมไม่ได้” เป็ นคาตอบของทองอิน
ครั้นแล้วทองสิ นน้องชายก็พดู แก้ตวั แทนพี่ชาย จึงทาให้พวกนักเรี ยนคอมมิวนิสต์หนั มาเล่น
งานน้องชาย
มีนกั เรี ยนคอมมิวนิสต์บางคนเข้าไปในห้องของเด็กทั้งสองและค้นของทุกอย่างกระจุยกระจาย
พวกนั้นช่วยกันขนเอกสาร จดหมาย และหนังสื อทุกชนิดไปสู่ สานักงานใหญ่ของคณะคอมมิวนิสต์ เด็ก
สองคนนั้นถูกลากตัวถูลู่ถูกงั ออกไป เช้าวันรุ่ งขึ้นนายเจ้าของบ้านได้ทราบข่าวว่าถูกยิง เขาพยายาม
ค้นหาและพบศพของเด็กทั้งสองคนนั้น
จากปากคาของภรรยา ของชายคริ สเตียนคนหนึ่งที่ถูกพวกคอมมิวนิสต์ยงิ ตายเหมือนกัน ภรรยา
ของชายคนนั้นเห็นและได้ยนิ เหตุการณ์น้ นั ตั้งแต่ตน้ จนจบ เด็กสองคนนั้นขอร้องให้พวกคอมมิวนิสต์
กลับใจเชื่อพระเยซู “ทาไมเราชาวเกาหลีจึงต้องรบกันเอง? ถ้าเราทุกคนในเกาหลีเป็ นคริ สเตียน ประเทศ
ของเราจะได้รับพระพรแห่งความร่ มเย็นเป็ นสุ ข
เด็กทั้งสองคนถูกนาตัวไปสู่ ตวั ตึกที่มีศพของคนนับเป็ นหลายสิ บศพที่ถูกยิงตายโดยคาสั่งของ
“ศาลประชาชน”
“มองดูนี่” หัวหน้าคอมมิวนิสต์ชื่ออานเจซุ นกาลังถือปื นลูกโม่กระบอกหนึ่งอยูใ่ นมือ “เราให้
โอกาสสุ ดท้ายแก่เจ้า ถ้าเจ้าเปลี่ยนความคิดของเจ้าและตามมากับพวกเรา เราจะไว้ชีวิตของเจ้า ถ้าเจ้าดื้อ
ดึงเราจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้ ”
“คุณอาจผ่าและแหวะเนื้ อในร่ างข้างในของผมปลิ้นออกมาข้างนอกคุณก็ทาได้ แต่คุณจะดึงเอา
พระเยซูคริ สต์ออกจากหัวใจผมไม่ได้” นี่เป็ นคาตอบของทองอิน
นักเรี ยนคนหนึ่งตะโกนออกมาว่า “มีประโยชน์อะไรที่จะพูดกับเจ้าหมอนัน่ ต่อไป ฆ่ามันเสี ยก็
สิ้ นเรื่ อง”
น้องชายกระโดดขวางหน้าพี่ชายไว้และบอกว่า “คุณฆ่าผมซิ แต่ปล่อยพี่ของผมให้รอด”
ทองอินจับไหล่นอ้ งชายแล้วหมุนตัวน้องชายหันหน้ามา “น้องของพี่ ทาไมพูดอย่างนั้น? คน
พวกนี้เขาตั้งใจจะมาฆ่าพี่ น้องกลับไปบ้านและช่วยคุณพ่อคุณแม่เถอะ
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นักเรี ยนคอมมิวนิสต์จบั ทองอิน แล้วเอาผ้าผูกตา “ทาไมคุณจึงทาบาปเช่นนี้และยอมตัวลงนรก
จงกลับใจเชื่อองค์พระเยซู แล้วท่านจะรอดพ้นจากความบาปทองอินตะโกน
ทั้งนี้ยงิ่ ทาให้พวกมันโกรธมากขึ้น อานตะโกนว่า “หนึ่ง สอง สาม” ยกปื นขึ้นแล้วปล่อยเปรี้ ยง
ออกไป
ทองสิ นถลาเข้าไปประคองศพของพี่ชายและกอดศพไว้ “พี่ของผมไปสวรรค์แล้ว ผมจะตามพี่
ของผมไป ทาไมพวกคุณจึงหลัง่ เลือดของคนที่ไร้เดียงสา? คุณจะพ้นจากโทษบาปอย่างใหญ่หลวงนี้ได้
อย่างไร? คุณอาจพ้นบาปได้เดี๋ยวนี้ ถ้าคุณจะกลับใจสารภาพบาปต่อพระเยซู และยอมให้พระเยซูทรง
เป็ นผูเ้ ปลื้องบาปของคุณ พระเจ้าจะทางอภัยบาปของคุณเดี๋ยวนี้ ”
นักเรี ยนคนหนึ่งตะโกนว่า “ฆ่าเจ้าคนนั้นเสี ยด้วย” ทองสิ นจึงร้องเสี ยงดังว่า “ฆ่าผมเสี ยก็ดี
เหมือนกันผมจะตามพี่ชายของผมไปสู่ เมืองสวรรค์”
ทองสิ นกางมือออกเป็ นรู ปไม้กางเขน “พระเยซูถูกตรึ งเพื่อผม ผมจะตายในลักษณะอย่าง
เดียวกัน ลงมือยิงผมได้แล้ว”
พวกคอมมิวนิสต์ตะโกนเสี ยงลัน่ “เจ้าหมอนี้มนั เลวร้ายยิง่ กว่าพี่ชายของมันอีก ฆ่ามันเสี ยเถอะ”
ทองสิ นหลับตาแล้วอธิ ษฐานดัง ๆ ว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดอภัยโทษให้คนเหล่านี้
เพราะเขาไม่รู้วา่ เขาทาอะไร ขอนาให้เขากลับใจเสี ยใหม่ โปรดพิทกั ษ์รักษาคุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าไว้
โอพระเยซูเจ้า โปรดรับจิตวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย...
เสี ยงปื นก็รัวสนัน่
คนโรคเรื้ อนชื่อฮองคนนั้นเมื่อสื บเรื่ องราวได้แล้วก็กลับไปเมืองซูนจันพร้อมด้วยข่าวน่าสสด
ใจ ศิษยาภิบาลซอนและภรรยาได้ไปพบที่ประตูเมือง ขณะที่เล่าเรื่ องร้ายนั้นให้ฟังมารดาของเด็กสองคน
นั้นเป็ นลมล้มลงทันที
คริ สเตียนที่เป็ นโรคเรื้ อนได้มาเล้วโลมศิษยาภิบาลที่เขารักว่า
“อาจารย์ไปบ้านและพักผ่อน
เสี ยก่อนดีกว่า” พวกนั้นกล่าวในที่สุด แต่ศิษยาภิบาลซอนตอบว่า “ที่พกั ของผมคือพักในพระเจ้า”
ซอนเดินตรงไปที่โบสถ์และซบหน้าลงต่อพระเจ้า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงประทานความเชื่อ
ให้แก่ขา้ พเจ้าข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระบิดาซึ่ งพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ขา้ พเจ้าซึ่ งเป็ นคนบาป โดย
ให้บุตรของข้าพเจ้าทั้งสองตายอย่างผูก้ ล้าหาญ สาหรับพระนามของพระองค์ขา้ พเจ้าไม่ทราบว่าใครเป็ น
คนยิงลูกชายทั้งสองของข้าพเจ้าตาย แต่พระองค์ทรงทราบ ขอพระองค์ทรงพระเมตตาแก่เขา และขอ
พระองค์พระราชทานความรักของพระองค์แก่ขา้ พเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้อโหสิ บาปของเขาด้วย”
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ศพของเด็กทั้งสองถูกนามาฝังที่เมืองซูนจัน ศิษยบาภิบาลซอนกล่าวว่า “ลูกชายของข้าพเจ้าทั้ง
สองคนตั้งใจจะเป็ นคนงานของพระเจ้าเต็มเวลาเพื่อรับใช้คนที่เป็ นโรคเรื้ อน ฉะนั้นให้เราฝังร่ างกายของ
เขาทั้งสองไว้ในป่ าช้าชาวนิคมโรคเรื้ อนนี่ แหละจะดีมาก”
วันรุ่ งขึ้นมีการทาพิธีฝังศพใหญ่โต คนโรคเรื้ อนทุกคนมาที่นนั่ และมี คริ สเตียน อีกหลายคน
ออกมาจากตัวเมือง มาร่ วมพิธีฝังศพด้วย
ศิษยาภิบาลซอนเป็ นคนนาประชุมทาพิธีฝังศพด้วยตนเอง ขณะที่ คนในที่ประชุมนั้นกาลังก้ม
ศีรษะอธิ ษฐานอยู่ เสี ยงของศิษยาภิบาลซอนก็ดงั ออกมาอย่างชัดเจนว่า
“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์เจ้า
ซึ่งพระองค์ทรงนับข้าพเจ้าสมเป็ นบิดาของบุตรชายของ
ข้าพเจ้าผูถ้ ูกฆ่าตายอย่างผูเ้ สี ยสละเพื่อพระนามของพระองค์ ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้
พระราชทานลูกชายที่ดีเลิศเช่นนี้ให้แก่ครอบครัวของข้าพเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรับ
เอาลูกชายที่ดีที่สุดของข้าพเจ้าไปอยูก่ บั พระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่เขายืนมัน่ อยูก่ บั พระองค์จนถึง
วาระสุ ดท้าย เขาอาจนิ่ง ๆ เสี ยก็ได้แต่เขาไม่ทาเช่นนั้น เขาเป็ นพยานเพื่อพระองค์จนถึงวาระสุ ดท้ายเขา
ทั้งสองกาลังเตรี ยมตัวจะไปศึกษาต่อที่อเมริ กา แต่พระองค์ทรงรับเขาไปยังที่ ๆ ประเสริ ฐสู งสุ ดซึ่ งดีกว่า
อเมริ กา ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ซ่ ึงทาให้จิตใจของข้าพเจ้ามีความรักคนเหล่านั้นที่ฆ่าลูกชายของ
ข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงนาให้เขากลับใจเสี ยใหม่และช่วยให้เขาพ้นความบาป ข้าพเจ้ารู ้วา่ มีหลายคนได้
ยินเรื่ องราวความเชื่ อของลูกชายของข้าพเจ้าทั้งสอง คนเหล่านั้นจะยอมรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์เป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดของเขา ขอพระองค์พระราชทานลูกฝ่ ายวิญญาณจิตอีกหลาย ๆ คนแทนลูกชายทั้งสอง
ซึ่งพระองค์ทรงรับไปแล้ว และข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ซ่ ึงพระองค์ทรงพระราชทานสันติสุข และ
ความยินดีในท่ามกลางความโศกเศร้าเช่นนี้ พระองค์ผเู ้ ดียวเท่านั้นเป็ นผูท้ าการอัศจรรย์เช่นนี้ได้”
อีกสองวันต่อมา กองทหารของรัฐบาลกลางก็มาถึงและกองทัพขบถของคอมมิวนิสต์หนีไปที่
ภูเขาหมดสิ้ น
ศิษยาภิบาลซอนสั่งให้เพื่อนของเขาคนหนึ่งชื่ อศิษยาภิบาลลาซึ่ งอยูเ่ มืองยูซูไปขอร้องกองทหาร
ให้ขอชีวติ คนที่ฆ่าลูกชายของเขาทั้งสองคนไว้ ลูกสาวของซอนอายุสิบสองขวบเดินทางร่ วมไปด้วย
“คุณเป็ นบ้าไปแล้วหรื อ?” พวกทหารถามด้วยความสงสัย “โกหกกันเสี ยแล้ว ไม่มีใครอยากจะ
ขอร้องเช่นนั้นในเมื่อเจ้าหมอนัน่ เป็ นคนฆ่าลูกชายของเขาถึงสองคนตาย”
“คุณถามเด็กหญิงคนนี้ก็แล้วกัน” ศิษยาภิบาลลาตอบ
“หนูเป็ นใคร?”
“หนูเป็ นลูกสาวศิษยาภิบาลซอน และเป็ นน้องสาวของพี่ท้ งั สองคนที่ถูกฆ่าตายค่ะ”
“หนูมาที่นี่ทาไม?
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“คุณพ่อของหนูใช้ให้หนูมาขอชีวติ คนที่ยงิ พี่ชายของหนูตายค่ะ และขอให้พาตัวคนนั้นไปหา
คุณพ่อด้วย”
นายทหารเกาหลีผรู ้ ับผิดชอบเรื่ องนี้ตดั สิ นใจว่าจะต้องไต่สวนเรื่ องประหลาดนี้ให้ได้ความ
เสี ยก่อน
นายทหารควบคุมตัวนายอาน นักเรี ยนหนุ่มหัวหน้าคอมมิวนิสต์ซ่ ึ งเป็ นมือปื นยิงเด็กทั้งสองคน
นั้นตาย และเขาพาตัวอาชญากรหนุ่มไปเมืองซูนจันและให้ไปตามตัวศิษยาภิบาลซอนมา
“จริ งหรื อที่คุณเป็ นคนขอชี วิตคนที่ฆ่าลูกชายของคุณตายถึงสองคน?”
“ครับ ลูกชายทั้งสองของผมเขาเตรี ยมตัวพร้อมแล้วที่จะตาย เพราะเขาเป็ นคริ สเตียน แต่เด็ก
หนุ่มคนนี้ยงั ไม่พร้อมที่จะตาย เขายังไม่รู้จกั องค์พระเยซูคริ สต์ขอความกรุ ณาให้ผมเป็ นผูค้ วบคุมตัวเด็ก
คนนี้ไว้ อย่างน้อยกรุ ณาขอรอไว้อย่าให้เขาถูกประหารชีวิต ผมจะทาฎีกายืน่ ต่อประธานาธิ บดีซิงมันรี ผู ้
ที่ผมรู ้จกั กันเป็ นส่ วนตัว เพื่อจะขอให้อภัยโทษแก่เด็กหนุ่มคนนี้ ผมอยากจะบอกเรื่ องราวของพระเยซู
คริ สต์แก่เขาก่อน แล้วเขาคงพร้อมที่จะตาย”
นายพันตรี ออกอุทาน “ผมไม่เคยได้ยนิ เรื่ องความรักเช่นนี้ มาก่อนเลย ผมนึกไม่ถึงเลย ผมเชื่อว่า
คุณตั้งใจสุ จริ ตจริ ง ๆ ผมจะมอบเด็กหนุ่มนี้ไว้ในความดูแลของคุณตามที่คุณขอร้อง แต่คุณจะต้อง
รับผิดชอบเต็มที่สาหรับชีวิตเด็กหนุ่มคนนี้ ”
ศิษยาภิบาลซอนได้นาเด็กหนุ่มคนนั้นไปหาพ่อแม่ของเด็กหนุ่มคนนั้นเอง
พ่อแม่ของเด็กหนุ่มคนนั้นได้ตอ้ นรับอย่างสุ ภาพที่สุดและรู ้สึกเป็ นหนี้บุญคุณอย่างใหญ่หลวง
“ผมอยากจะอธิ บายให้คุณทราบว่าทาไมผมจึงขอชีวิตลูกชายของคุณไว้” แล้วซอนก็อธิ บายถึง
การที่พระเยซูคริ สต์ถูกเขาจับปลงพระชนม์บนไม้กางเขนและพระเยซูได้ใส่ ความรักของพระองค์ไว้ใน
ใจ ของผูเ้ ชื่อพระองค์ ซอนได้อธิ บายถึงพระคุณอันน่าประหลาดของพระเจ้าที่มายอมตายไถ่บาปของ
มนุษย์ ซอนพยายามอธิ บายอย่างย่อ ๆ และง่าย ๆ พอที่จะเข้าใจได้ดี
ในบ้านนั้นเองทั้งพ่อทั้งแม่และลูกชายของครอบครัวนั้นคุกเข่าลงพร้อมกับศิษยาภิบาลซอน
และยอมรับเอาพระเยซูเป็ นผูไ้ ถ่บาปและเป็ นพระเจ้าของเขา
ในการแสดงควาามกตัญญูผวั เมียคู่น้ นั ขอร้องให้ลูกหญิงของซอนมาอยูใ่ นบ้านของเขา “เราทั้ง
สองไม่มีลูกหญิงเลย เราต้องการลูกหญิงของคุณให้อยูก่ บั เราและสอนให้เรารู ้จกั ว่าการเป็ นคริ สเตียน
นั้นเขาทากันอย่างไรความรักซึ่ งท่านแสดงต่อเรานั้นเป็ นความรักที่อยูเ่ หนือการเรี ยนรู ้ใด ๆ เราจะต้อง
เห็นด้วยตาของเราเอง เราจะต้องมีความรักชนิดนี้ดว้ ย”
เรื่ องราวของศิษยาภิบาลซอนได้เล่ากันต่อ ๆ ไป จากปากนี้ไปสู่ ปากโน้นตลอดทัว่ เกาหลีใต้ มี
หนังสื อเล่มหนึ่งเขียนถึงเรื่ องราวเหล่านี้ เรี ยกว่า “ความรักแรงกว่าระเบิดปรมาณู ”
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มียวุ ชนคริ สเตียนหมู่หนึ่งแต่งเรื่ องนี้ข้ ึนเป็ น ละครสั้น ๆ แล้วนาออกแสดงแบบละครเร่ ทวั่
ประเทศเกาหลีใต้ มีคนเข้ามาชมมากมาย พอแสดงเสร็ จแล้วก็ออกปากเชื้ อเชิ ญให้คนรับพระเยซูเป็ น
พระผูไ้ ถ่บาป ไม่มีใครทาสถิติไว้วา่ มีคนเป็ นจานวนกี่พนั คนพากันเชื่ อถือพระเยซูหลังจากได้ชมละคร
สั้นๆ ที่สะดุดใจเรื่ องนี้แล้ว
เมื่อสงครามเกาหลีระเบิดขึ้น กองทัพคอมมิวนิสต์รุกลงมาทางใต้และเข้ายึดครองเกาหลีดา้ น
ตะวันตกเฉียงใต้มีคนมาเตือนให้ศิษยาภิบาลซอนหนีภยั พร้อม ๆ กับคริ สเตียนอื่น ๆ แต่ซอนปฏิเสธไม่
ยอมหนี เขารู ้สึกแน่ใจว่าเขาต้องตายพร้อมกับคนโรคเรื้ อน ดังนั้นเขาจึงอยูใ่ นนิคมโรคเรื้ อนต่อไป
ศิษยาภิบาลซอนยังทาหน้าที่สอนศาสนาคริ สต์ที่นนั่ ต่อไป ชาวคณะคอมมิวนิสต์มีประกาศห้าม
มิให้ประชุมสอนศาสนาใด ๆ ทุกชนิ ด เมื่อซอนคัดค้านบากบัน่ สอนศาสนาต่อไป ซอนถูกจับและถูกจา
ไว้ในคุก
เมื่อคอมมิวนิสต์ได้ยนิ ข่าวว่ากองทัพสหประชาชาติรุกเข้ามาทางเหนืออินชอน ทางการของ
เรื อนจาแจ้งว่าจะต้องย้ายนักโทษยังเมืองอื่นในเวลากลางคืน แต่นกั โทษทุก ๆ หมู่ที่นาตัวออกไปก็ถูกนา
ตัวเข้าป่ าและถูกยิงตายหมดทุกคน มีคนเดียวหนีเล็ดลอดออกมาได้ราวกับปฏิหาริ ยแ์ ละกลับเข้ามาใน
เมือง แล้วเล่าเรื่ องนี้ให้คนในเมืองฟัง
รุ่ งเช้ามีคนพบศพของคนเหล่านั้น ศพของศิษยาภิบาลซอนถูกฝังไว้ในป่ าช้านิคมโรคเรื้ อนข้าง
ๆ กบหลุมฝังศพลูกชายทั้งสองของเขา
อานเจซุนซึ่งเคยเป็ นคอมมิวนิสต์และฆ่าลูกชายซอนตายทั้งสองคนนั้น ไม่ใช่แต่เป็ นคริ สเตียน
เท่านั้น แต่ยงั ถวายตัว แก่พระเจ้าเป็ นผูป้ ระกาศ พระกิตติคุณของพระเยซูเพื่อทาหน้าที่แทนผูท้ ี่เขาได้
ทาลายชีวติ อานได้เข้าศึกษาในโรงเรี ยน พระคริ สตธรรมแห่งหนึ่งในเมืองปูซาน
ในการประชุมเพื่อทาพิธีระลึกถึงศิษยาภิบาลซอนนายอานได้กล่าวดังนี้
“เซาโลแห่งเมืองตาระโซผูซ้ ่ ึ งข่มเหงคริ สเตียนแต่ได้กลายเป็ นเปาโล
ข้าพเจ้าก็เป็ นเหมือน
เซาโลและกลายเป็ นเปาโลอีกคนหนึ่งเหมือนกัน”
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บทที่ 7
คาอธิษฐานทีไ่ ด้ รับคาตอบ
เมื่อทหารอเมริ กนั ถามข้าพเจ้า “ชาวเกาหลีพวกนี้เป็ นคริ สเตียนดีจริ ง ๆ หรื อ?” ข้าพเจ้าอยาก
ถามเขาว่า “คุณหมายความว่าอะไร? เป็ นคริ สเตียนเหมือนคุณใช่ไหม?”
พวกทหารเหล่านี้ วา่ ดังนี้
“ผมหมายว่าชาวเกาหลีพวกนี้มาเป็ นคริ สเตียนก็เพราะเขาได้รับ
ประโยชน์อะไรบางอย่างใช่ใหม?” นี่ทาให้ขา้ พเจ้าคิดถึงจูกีจุล
โรงเรี ยนโอแซนเป็ นโรงเรี ยนคริ สเตียนในประเทศเกาหลี เมื่อจูกีจุลเข้ามาเป็ นนักเรี ยน เขาก็เริ่ ม
ไปคริ สตจักรซึ่งดูเหมือนเป็ นสิ่ งที่ควรทา
เขาได้มาจากครอบครัวที่ไม่เป็ นคริ สเตียนจากเกาหลีใต้ ครอบครัวนี้ไม่เป็ นคริ สเตียนแต่ก็ไม่
ต่อสู ้ศาสนาคริ สเตียน เขาได้ซ้ื อพระคัมภีร์ใหม่เล่มหนึ่งกับหนังสื อเพลงนมัสการอีกเล่มหนึ่ง แล้วเขาก็
เริ่ มไปคริ สตจักร
ในไม่ชา้ ก็เรี ยนหลักโอวาท ศาสนาคริ สเตียนได้และเขาก็ถือตัวเองว่าเขาเป็ นคริ สเตียน เขาถูก
รับตัวเข้าให้อยูใ่ นชั้นที่อบรมเตรี ยมตัวจะเป็ นคริ สเตียนหลังจากที่ตอบคาถามของศิษยาภิบาลจนเป็ นที่
พอใจแล้วหนึ่งปี ต่อมาเขาก็ได้รับพิธีบพั ติศมาโดยผ่านการสอบไล่จากคณะธรรมกิจของคริ สตจักรเป็ น
การเรี ยบร้อย
ต่อมาเขาถูกเลือกตัวเข้ารับหน้าที่เป็ นมัคนายก เขาเป็ นคนเคร่ งครัดและสัตย์ซื่อต่อหน้าที่ของ
เขาทุก ๆ คนคิดว่า “เขาก็เชื่อพระเจ้าถูกต้องดีแล้ว” เขาเป็ นนักเรี ยนและร้องเพลงเก่ง ดังนั้นเขาจึงถูกเชิ ญ
ตัวให้เทศนาในวันอาทิตย์ตอนเช้า แท้ที่จริ งเขาถือหลักโอวาทของคริ สตจักรแต่ภายนอกเท่านั้น
จนอยูว่ นั หนึ่งเป็ นเช้าวันอาทิตย์ หลังจากได้ดื่มอย่างสนุ กสนานตลอดคืนที่ร้านขายเหล้านอก
เมือง เขารู ้ดีวา่ คริ สเตียนไม่ควรดื่มเหล้า แต่เขาไม่รู้วา่ เพราะเหตุใด ถึงกระนั้นก็ดีเขารู ้วา่ ที่เขาทานั้นคง
ไม่เป็ นเรื่ องของคนอื่น
ตอนเช้าวันนั้นเองเขาทราบว่าเป็ นเวรของเขาที่ตอ้ งเทศนา
เขารี บเอาน้ าเย็นล้างหน้าเพื่อให้
อาการแดงซึ่งปรากฏบนใบหน้าเพราะฤทธิ์ เหล้าลดน้อยลงเขารวบรวมข้อเทศนาอย่างเร่ งร้องแล้วก็ข้ ึน
ไปบนธรรมาสน์ แต่บดั นี้ เขารู ้สึกตัวเสี ยแล้วว่าเขาหมดคาพูดที่จะเทศนาให้คนฟัง และดูเหมือนมีอะไร
ผิดปกติเกิดขึ้นเสี ยแล้วเขาเองได้รู้ตวั ว่าเป็ นอะไร ข้อเท็จจริ งก็คือเขาไม่ปฏิบตั ิตามที่คริ สเตียนเคร่ งครัด
ควรปฏิบตั ิ เขาเทศนาตามที่เขาเล่าเรี ยนมาว่าคาสอนนั้นถูกต้องดีแล้ว แต่ดูเหมือนคาพูดของเขาไม่มี
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ความหมายอะไร และไม่มีฤทธิ์ อานาจเลยจนนิดเดียว เหตุการณ์เหล่านั้นได้รบกวนจิตใจของเขาตลอด
เรื่ อยมา
ต่อมามีผปู ้ ระกาศศาสนาคริ สต์ที่มีชื่อเสี ยงคนหนึ่งชื่อกิมอิ๊คดูได้เทศน์เรื่ อง “ท่านต้องบังเกิด
ใหม่” ทันใดนั้นจูก็สานึกตัวว่าเขาไม่เคยเกิดใหม่เลย เขาเป็ นคริ สเตียนก็เพราะความตั้งใจของเนื้ อหนัง
เขาไม่เคยเป็ นบุตรของพระเจ้าเลย
“คนทั้งหลายที่ได้ตอ้ นรับพระองค์ พระองค์ทรงโปรดให้มีอานาจที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้
คือคนทั้งหลายที่ได้วางใจในพระนามของพระองค์” เขาท่องจาพระคัมภีร์ขอ้ นี้หลายหนจนจาขึ้นใจได้
คล่องแคล่ว แต่บดั นี้พระคัมภีร์ ข้อนั้นเป็ นรัศมีโชติช่วงขึ้นในจิตใจของเขา เขาสานึ กได้วา่ เขาเคยเชื่ อ
เรื่ อง ๆ นี้มาก่อนก็จริ งแต่เขาไม่เคยต้อนรับความจริ งนี้ไว้เป็ นสมบัติของเขาเลย
ขณะที่ผเู ้ ทศนาขอร้องคนฟังให้อธิ ษฐานถวายตัว จูได้หลับตา และเงยหน้าขึ้น อธิ ษฐานเป็ นการ
อธิ ษฐานพร้อมกันทุกคนในเวลาเดียวกัน ด้วยใจปวดร้าวว่า “ขอเชิญพระเยซูเสด็จเข้ามาในใจของ
ข้าพเจ้า”
ทันใดนั้นความปลื้มปิ ติได้ไหลท่วมท้นจิตใจของจูเขารู ้ทนั ทีวา่ คาอธิ ษฐานของเขาได้รับคาตอบ
แล้ว
ในสัปดาห์ต่อมาเขาเองก็รู้ตวั ว่าสิ่ งเก่า ๆ ได้ล่วงไปและกลายเป็ นสิ่ งใหม่ ๆ ทั้งสิ้ น สมองของ
เขาเต็มไปด้วยความคิดถึงองค์พระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระเสริ ฐของเขา ความรักของพระเยซู
ช่างมีมากมายสาหรับเขาจริ ง ๆ เพราะพระองค์ทรงวางชีวติ ของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่ชีวติ ที่ไร้
ค่าของเขา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี... นี่แหละ เราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลาย
เสมอไปเป็ นนิตย์กว่าจะสิ้ นโลก” ความสัมพันธ์อะไรช่างสนิทสนมเช่นนั้น ความยินดีจากสวรรค์ช่างมี
รสชาติอะไรดีเช่นนั้น “ความสุ ขของเรา ๆ ให้แก่ท่าน.... ไม่เหมือนโลกให้”
ทุก ๆ วันเขาจะมีความคิดใหม่ และความเข้าใจอย่างใหม่ ๆ จากพระคัมภีร์ขอ้ เก่า ๆ ที่เขาเคย
เรี ยนรู้มาแล้วก็ผดุ ขึ้นในสมองของเขา หรื อมิฉะนั้นถ้อยคาในบทเพลงนมัสการบางข้อก็ลอยเด่น ขึ้นใน
สมองโดยมีความหมายอย่างใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ความใคร่ ชนิดเก่า ๆ ของเขาก็อนั ตรายธานหายไปสิ้ นความคิดชัว่ ต่าง ๆ ในใจของเขาไม่กลับมา
สู่ ความคิดเขาอีกเลย เดี๋ยวนี้เขามีหลายสิ่ งใหม่ที่จะคิดและมีหลายสิ่ งที่จะทาต่อไป
ต่อมาอีกไม่นานนักเขาได้ยนิ เสี ยงเรี ยกของพระเจ้าอย่างชัดเจนว่า “จงมอบชีวติ ของเจ้าแก่เรา” จู
สนองคาร้องเรี ยกนั้นทันที และเขาตอบดังนี้วา่ “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ได้ทรงสละชีวติ ของพระองค์
สาหรับตัวข้าพเจ้า ไม่ใช่เฉพาะบนไม้กางเขนเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเสี ยสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าทุก
ๆ วัน แล้วเหตุไฉนข้าพเจ้าจะหวงแหนตัวเองจากพระองค์?”
38

เขาเรี ยกจบหลักสู ตรของโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมในเมืองปองยาง และถูกเรี ยกตัวเข้าเป็ นศิษ
ยาภิบาลประจาคริ สตจักรเล็ก ๆ ใกล้บา้ นเกิดของเขาทางเกาหลีใต้เมื่อเขายิง่ เรี ยนรู ้จกั พระเยซูมากขึ้นเขา
ก็ยงิ่ มีฤทธิ์ อานาจในการเป็ นพยานมากขึ้น
วันหนึ่งเขาได้รับคาเชิญให้ไปเป็ นศิษยาภิบาลในคริ สตจักรใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองปองยาง
คริ สตจักรนั้นอยูไ่ ม่สู้ห่างจากโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมและไม่ไกลจากวิทยาลัยยูเนียนมากนัก นักเรี ยน
หลายคนมานมัสการพระเจ้าที่คริ สตจักรนั้น และศิษยาภิบาลผูน้ ้ ีตอ้ งรับภาวะในใจเกียวกับตัวนักเรี ยน
เหล่านั้นไม่ใช่นอ้ ย
ความยิง่ ใหญ่และมหิ ทธิ ฤทธิ์ ของพระเจ้าก็เริ่ มงานในสมองของเขา คาเทศนาของเขาก็พดู ถึง
หลักใหญ่ ๆ เหล่านั้นเสมอ
รัฐบาลญี่ปุ่นได้สร้างศาลพระแม่เจ้าสุ ริยาหลังใหญ่แห่งหนึ่ งในตอนเหนื อของเมืองนี้ โรงเรี ยน
ต่าง ๆ ได้รับคาสัง่ ให้นมัสการพระเจ้าสุ ริยาพร้อม ๆ กัน ณ ศาลหลังนั้น ยิง่ นานวันเข้ารัฐบาลญี่ปุ่นก็บีบ
รัดให้ประชาชนทาพิธีนมัสการในศาลเจ้าหลังนี้มากขึ้น คริ สเตียนหลายคนไม่ยอมไปร่ วมพิธีเช่นนั้น
โรงเรี ยนของคณะมิชชันนารี ตอ้ งปิ ด เพราะไม่ยอมทาตามคาสั่ง มีการอภิปรายและโต้วาทีกนั ถึงเรื่ องนี้
อยูท่ วั่ ๆ ไป ทางรัฐบาลญี่ปุ่นแก้ตวั ว่าการที่เช่นนั้นเป็ นการแสดงคาราวะมิใช่เป็ นการนมัสการเกี่ยวกับ
ศาสนาเลย เขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาแต่เป็ นการแสดงความรักชาติเท่านั้น
ศิษยาภิบาลจูได้เริ่ มเทศนาด้วยความร้อนใจและแจ่มแจ้งในเรื่ องนี้ คริ สเตียนแท้ไปกุม้ กราบ ณ
ศาลพระแม่เจ้าสุ ริยาไม่ได้เลย ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ นักสื บลับมาสอดแนมเวลามีการนมัสการพระเจ้าเสมอ
ๆ ซึ่ งจูก็รู้ดี และตัวตารวจได้เรี ยกตัวไปตักเตือน
ในวันอาทิตย์สัปดาห์ต่อมา หลังจากที่จูได้อธิ ษฐานอยูเ่ ป็ นเวลานาน และอธิษฐานด้วยใจร้อน
รนจริ ง ๆ จูได้เทศนาอย่างเข้มแข็งและตรงไปตรงมาว่า “อย่านมัสการหรื อก้มกราบบูชาใด ๆ การก้ม
ศีรษะลงกราบที่ศาลพระแม่เจ้าสุ ริยาเป็ นการผิดพระบัญญัติของพระเจ้า ในข้อที่หา้ มมิให้นมัสการรู ปสัก
การใด ๆ จูก็ไม่หลาดใจอะไรเลยเมื่อวันรุ่ งขึ้นตารวจสันติบาลชาวเกาหลีและญี่ปุ่นได้มาคุมตัวเขาไปขัง
ไว้ในเรื อนจา
ระบบการไต่สวน สื บสวน และขู่เข็ญ เฆี่ยนตีและใช้นาล้าง (คือกรอกน้ าเข้าทางปากจนท้อง
กางแล้วใช้เท้าเหยียบให้น้ าไหลออกแล้วกรอกเข้าไปใหม่)การทรมานจากระดับเบา ๆ เข้าคัน่ รุ นแรงขึ้น
ทุกที ๆ สมาชิกของคริ สตจักรซื่อสัตย์ได้มาร่ วมใจกันอธิ ษฐานนมัสการตั้งแต่เช้าตรู่ หา้ นาฬิกาทุก ๆ วัน
คริ สตสมาชิกได้รับคาตอบจากพระเจ้าในฤดูหนาวปี นั้น เขาพากันมาอธิ ษฐานด้วยใจร้อนรนจริ ง ๆ และ
ในบรรดาพวกนั้นมีภรรยาของศิษยาภิบาลจูอยูด่ ว้ ย
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พวกนั้นเขาได้อธิ ษฐานว่าอย่างไร เขาอธิ ษฐานขอให้ศิษยาภิบาลของเขาหลุดจากตารางหรื อ?
เปล่าเลยพวกเขาไม่ได้ขอเช่นนั้น เพราะถ้าเขาปล่อยศิษยาภิบาลออกมาก็แปลว่าศิษยาภิบาลยอมอ่อน
น้อมทาตามคาสั่งกล่าวคือยอมกราบไหว้พระแม่สุริยา แต่พวกนั้นได้อธิ ษฐานขอมิให้ศิษยาภิบาลออกมา
จากตาราง
คาอธิ ษฐานของบรรดาคริ สต์ศาสนิกชนเหล่านั้นได้รับคาตอบ
คือศิษยาภิบาลจูได้รับการ
ทรมานจนถึงแก่ความตาย
ในความตายของเขา เขาได้ทาให้ถอ้ ยคาของพระเยซูสาเร็ จว่า “อย่ากลัวผูท้ ี่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มี
อานาจที่จะฆ่าวิญญาณ แต่จงกลัวท่านผูม้ ีฤทธิ์ ที่จะให้ท้ งั จิตทั้งกายพินาศในนรกได้” (มัทธิว 10:28)
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บทที่ 8
เมือ่ สตาลินส่ งคนไม่ รู้จักพระเจ้ ามาหามิชชันนารี
“ความโทโสของมนุษย์จะกลับไปเป็ นความสรรเสริ ญแก่พระองค์เป็ นแท้” (สดุดี 76:10)
คุกตารางสาหรับขังนักโทษมีอยูท่ ุกยุคทุกสมัยและมีทวั่ ไป เช่นคุกที่เมืองฟี ลิปปี คุกสาหรับ
ปล่อยนักโทษบนเกาะปั ตโม
คุกสาหรับขังนักโทษจีนคอมมิวนิสต์ก็มีเหมือนกันในประเทศเกาหลี
ถ้าจะนับผูป้ กครอง
ประเทศที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเช่นพระยาปี ลาต นะบูคดั เนซัร เฮโรด นีโรมหาราช แล้วคงนับสตาลินผู้
ปฏิเสธพระเจ้าเข้าอยูใ่ นอันดับเดียวกันได้ เมื่อสตาลินสั่งให้กองทัพจีนคอมมิวนิสต์เข้าบุกเกาหลีเหนือ
สตาลินเองก็ไม่รู้วา่ ตนกาลังทาอะไร
มีมิชชันนารี ชาวเกาหลีคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากประเทศจีน ในขณะที่กองทัพจีนคอมมิวนิสต์เริ่ ม
บุกเกาหลีคริ สตจักรของชาวเกาหลีมีสมาคมส่ งมิชชันนารี ออกไปนอกประเทศตั้งสี่ สิบปี มาแล้ว เมื่อ
ค.ศ. 1912 สภาคริ สตจักรเกาหลีถูกตั้งขึ้น และที่ประชุมใหญ่ของเขาลงมิตว่าจะส่ งคนออกไปเผยแพร่
พระกิตติคุณยังต่างประเทศ
และคริ สเตียนชาวเกาหลีลงมือเรี่ ยไรกันภายในคริ สตจักรแล้วจัดส่ ง
มิชชันนารี ชาวเกาหลีไปประเทศจีนจานวนเงินที่เรี่ ยไรได้มีพอที่จะส่ งคนไปสามคน และมีการเรี ยกร้อง
ผูส้ มัครตัวออกไปเป็ นมิชชันนารี ที่ประเทศจีน และทุกคนซึ่ งอยูใ่ นที่ประชุมนั้นลุกขึ้นยืนสมัครใจจะไป
เป็ นมิชชันนารี ที่ประเทศจีนกันหมดทุกคน
เนื่องจากสงครามเกาหลี “หลีไถ่ยงุ ” มิชชันนารี ชาวเกาหลีไม่สามารถกลับไปประเทศจีนได้
ตามเดิม หลีเป็ นนักเทศน์ที่มีฤทธิ์ ในการเทศนาจริ ง ๆ และเป็ นนักอธิ ษฐาน ชายคนนี้ถูกพระเจ้าใช้เขา
อย่างน่ามหัศจรรย์เพื่อสั่งสอนพระคัมภีร์และมีการประชุ มฟื้ นฟูในประเทศของเขาเอง
ศิษยาภิบาลหลีได้ถูกเชิญตัวสองครั้งให้ไปทาการเทศนาแก่นกั โทษจีนในค่ายกักกัน มีคนมาฟัง
นับจานวนพัน ๆ เมื่อเขาอยูป่ ระเทศจีนเขาไม่เคยมีโอกาสดีเช่นนั้นเลย ยิง่ นานวันเข้าคนก็ยงิ่ ติดใจฟัง
พระกิตติคุณมากขึ้น และมีคนเป็ นร้อย ๆ ต้อนรับองค์พระเยซูคริ สต์
ถ้อยคาที่หลีสอนไม่ใช่เป็ นการชักชวนว่า “กลับไปเชื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ทาไม?” หรื อไม่ได้
สอนว่า “จงเลือกประชาธิ ปไตยแล้วท่านจะเป็ นอิสระ
ถ้อยคาของหลีเป็ นพระกิตติคุณของพระเยซูชนิดฟังง่าย ๆ เช่นเขาสอนว่า “จาเพาะพระเจ้าท่าน
ทุก ๆ คนเป็ นคนบาป” “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” แต่พระเจ้าทรงมีความรักมนุษย์มาก จึงได้
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พระราชทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาไถ่บาปของเราบนไม้กางเขนโดยความเชื่อในองค์พระ
เยซูคริ สต์ พระเจ้าจึงพระราชทานชีวิตนิ รันดร์ แก่ปวงมนุษย์ ท่านจะรับของประทานนี้จากพระเจ้า
หรื อไม่?”
ศิษยาภิบาลหลีบอกแก่ขา้ พเจ้าว่า ภายในไม่กี่สัปดาห์มีคนกลับใจใหม่เชื่อพระเจ้าในค่ายกักกัน
เชลยมากกว่าที่เขาได้ทางานเป็ นมิชชันนารี ในประเทศจีนมาถึงยีส่ ิ บเก้าปี
เมื่อบรรดามิชชันนารี ไม่สามารถออกไปหาคนไม่รู้จกั พระเจ้าได้ สตาลินก็ส่งคนไม่รู้จกั พระเจ้า
เข้ามาพบมิชชันนารี
แต่มิชชันนารี ที่ถูกส่ งไปหาชาวจีนคืนศาสนาจารย์ เอิล.เจ.วูดเบอรี่ ซ่ ึงรับใช้พระเจ้าเพื่อชาวจีน
ในประเทศจีนอยูห่ ลายปี แต่เนื่ องจากแผ่นดินจีนถูกคอมมิวนิสต์ยดึ ครอง จึงไม่สามารถกลับไปยัง
ประเทศจีนได้ตามเดิมวูดเบอรี่ จึงถูกส่ งตัวไปประจาประเทศเกาหลี เพื่อไปทางานเท่าที่จะทาได้ในการ
สอนพวกนักเรี ยน
ชาวจีนถูกส่ งตัวเข้าไปในเกาหลีเหนื อเมื่อกองทัพของคอมมิวนิสต์ยอมแพ้เมื่อ ค.ศ. 1950 ใน
เดือนมีนาคม ค.ศ. 1951 ทางกองทัพบกมีความต้องการศาสนาจารย์ประจากองทัพ และมิสเตอร์วดู เบอรี่
ก็รับสนองโดยได้ไปรับหน้าที่น้ นั
พระเจ้าทรงเตรี ยมผูช้ ่วยเป็ นชาวเกาหลีไว้สาหรับวูดเบอรี่ ชายคนนี้คือศิษยาภิบาลฮันซึ่ งหนีภยั
คอมมิวนิสต์ลงมาจากเกาหลีเหนือเส้นขนานสามสิ บแปดเขาลงมาก่อนที่เกาหลีจะถูกบุกเป็ นเวลานาน
ฮันรับหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาลอยูใ่ นคริ สตจักรเมืองเตกูซ่ ึ งมีคริ สตสมาชิกประจามากกว่าว่าหนึ่งพันคน
งานฉลองคริ สตมาสปี ค.ศ. 1950 หอประชุมนมัสการแห่งนั้นชักจะคับแคบและเบียดเสี ยดยัด
เยียดกันมาก มีคนหนึ่งคาดว่าเป็ นชาวคอมมิวนิสต์ตะโกนว่า “ไฟไหม้” ผลทาให้ผมู้ าประชุมแตกตื่น
และมีเด็กๆ ถูกเหยียบตายถึงสี่ สิบสองคน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นทาให้ศิษยาภิบาล ฮันเกิดเป็ นโรคเส้นประสาทต้องไปหยุดพักและใน
ที่สุดต้องลาออกจากคริ สตจักรนั้น
ฮันอยูใ่ นประเทศจีนหลายปี และได้เข้าศึกษาในโรงเรี ยนชั้นสู งของประเทศจีนด้วย และที่
นัน่ เองฮันได้เตรี ยมตัวเป็ นคนงานของพระเจ้า เขารู ้จกั ภาษาจีนอย่างดีเขาไม่เพียงเป็ นนักเทศน์ที่เทศนา
เร้าใจเท่านั้น แต่ในใจของเขามีความรักของพระเยซูพอที่จะล้นไหลไปสู่ จิตใจคนอื่น ๆ ด้วย
อาจารย์วดู เบอรี่ รู้จกั ฮันตั้งแต่ฮนั อยูเ่ มืองเตกู และอยูท่ ี่นนั่ ด้วยขณะที่เกิดเหตุร้ายแรงวันนั้น เมื่อ
วูดเบอรี่ ถึงเมืองปูซานซึ่ งมีค่ายกักกันเชลยศึกตั้งอยูท่ ี่นนั่
เขาจึงลงมืออธิ ษฐานพระเจ้าขอผูช้ ่วยโดย
“บังเอิญ” วูดเบอรี่ ได้พบตัวศิษยาภิบาลฮัน และในที่สุด ฮันก็ยอมรับเป็ นผูช้ ่วยเหลือวูดเบอรี่ สมกับที่ได้
อธิษฐานขอพระเจ้าไว้และได้รับคาตอบจริ ง ๆ
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ต่อมาอีกสองปี คนงานของพระเจ้าคู่น้ ีได้ทางานด้วยกัน
ขณะที่คนทั้งสองเข้าไปสอนในค่ายเชลยซึ่ งมีลวดหยามกั้น บางทีตอ้ งไปพบกับเชลยหน้าใหม่
ๆ เป็ นจานวนมาก ๆ คนหน้าใหม่พวกนี้พากันหวาดระแวง หน้าตึงและไม่ยอมฟังคาพูดใด ๆ คนพวกนี้
ถูกเตือนมาล่วงหน้าว่าให้ระวังชาวอเมริ กนั เชลยพวกนี้ ถูกเสี้ ยมสอนให้เกลียดชังเจ้าพวกนายทุนมหา
อุบาทว์และชัว่ ร้ายพวกนี้ จริ ง ๆ
มีคริ สเตียนในพวกเชลยศึกนี้ อยูบ่ า้ งเพียงหยับมือเดียว เมื่อเปรี ยบเทียบกับเชลยศึกนับเป็ น
จานวนพันเชลยศึกพวกนี้มีประมาณหนึ่งในสาม ของเชลยทั้งหมดซึ่ งไม่เคยได้ยนิ เรื่ องพระกิตติคุณของ
พระเยซูมาก่อนเลยในชีวติ
อีกหนึ่งในสามเคยได้ยนิ ชื่อพระเยซูแต่ไม่ทราบว่าหมายความว่าอะไร
นอกจากนั้นก็เคยได้ยนิ มามากบ้างน้อยบ้างตามโอกาส แต่มีนอ้ ยคนที่เข้าใจเรื่ องราวพระวจนะของพระ
เจ้าจริ ง ๆ อย่างที่เขาควรจะเข้าใจ
ชาวจีนพวกนี้มีหลายคนมาจากมณฑลตะวันตกของประเทศจีน และมาจากแคว้นที่ไม่เคยมี
มิชชันนารี เข้าไปสั่งสอนเลย พวกเหล่านี้ไม่เคยได้ยนิ ชื่ อพระเยซูและคงจะไม่มีโอกาสฟังพระกิตติคุณ
เลยถ้าสตาลินไม่มีบญั ชาให้พวกเขาเข้ามาในประเทศเกาหลี
การประชุมโดยไม่มีการบังคับได้จดั ให้มีข้ ึน มีนอ้ ยคนสมัครมาประชุม โดยมากพวกที่มาก็
เพราะอยากรู ้อยากเห็นมากกว่า หี บเพลงเล็ก ๆ ที่พบั ได้และการร้องเพลงทาให้พวกชาวจีนพวกนี้แปลก
ใจ ถ้าจะเป็ นทหารอเมริ กนั และ “ทาส” ชาวเกาหลีสอนเขา เขาก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรมัก เพราะคนพวก
นี้ได้ถูกสอนให้เชื่ อลัทธิ คอมมิวนิสต์มาก่อนแล้วอย่างมากมาย แต่สิ่งที่แปลกประหลาดมากที่สุดก็คือ
คนพวกนี้ไม่ได้ถูกส่ งหรื อถูกบังคับให้มาประชุม ครั้นเขามาได้ยนิ คนอเมริ กนั พูดภาษาจีนเขาก็พากันที่
ทึ่งและสนใจ
เชลยจีนพวกนั้นพากันเริ่ มฟังอย่างสนใจจริ ง ๆ ว่าคนอเมริ กนั นั้นพูดเรื่ องอะไร แต่ถอ้ ยคาที่
พวกเขาฟังนั้นเป็ นเรื่ องใหม่ซ่ ึ งพวกเขาฟังแล้วไม่เข้าใจว่าพูดเรื่ องอะไรแต่ชาวจีนเชลยศึกพวกนี้พากัน
ประหลาดใจว่าคนพวกนี้เป็ นเพื่อนที่ดี คนสอนศาสนามีเรื่ องต่าง ๆ เล่าให้ฟังและทาให้คนพวกนี้
หัวเราะ ผูช้ ่วยที่เป็ นชาวเกาหลีมีถอ้ ยคาที่ทาให้เชลยศึกรู ้สึกมีความอบอุ่นอย่างแปลกประหลาด
ข่าวดีน้ ีบอกเล่ากันต่อ ๆ ไป และมีผมู ้ าประชุมมากขึ้น ภายในระยะเดือนเดียวเท่านั้นความรู ้สึก
กลัวและหวาดระแวงก็หมดไป คนพวกนั้นเริ่ มเรี ยนร้องเพลงและจาถ้วยคาแปลกๆ ที่เขาได้ยนิ ได้ฟัง
ในไม่ชา้ ทานองเพลงสั้น ๆ ก็ได้ยนิ เขาร้องกันในกระโจมของเขาตลอดวันตลอดคืน
ข่าวความรักของพระเจ้าและเรื่ องพระโลหิ ตซึ่ งโหลออกไถ่บาปบนไม้กางเขนเริ่ มกลายเป็ น
เรื่ องประจาตัวของบุคคลพวกนั้น และมีการเชื้ อเชิ ญให้ตอ้ นรับพระเยซู หลายคนยกมือขึ้นต้อนรับพระ
เยซูและจดรายชื่อไว้ พระคัมภีร์กิตติคุณได้แจกจ่ายให้แก่คนที่อ่านหนังสื อออก
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แต่อย่างไรก็ตามนายทหารที่ถูกจับเป็ นเชลยไมยอมเชื่อง่าย ๆ นายทหารหลายคนได้รับ
การศึกษามาอย่างดีหลายคนยังเชื่อมัน่ อยูใ่ นคาสัญญาของคอมมิวนิสต์ เขาจะไม่ยอมให้พวกอเมริ กนั
หรื อ “ลูกน้อง” ของเขามาหลอกลวงเขาได้เลย ชาวอเมริ กนั นั้นกาลังพูดถึงเรื่ องศาสนาเป็ นเหมือนยาฝิ่ น
พวกคอมมิวนิสต์สอนไว้วา่ เจ้าพวกนายทุนใช้ศาสนาปกคลุมความละโมภและปกปิ ดความหลอกลวง
ไว้ และนี่ก็ประจักษ์แก่สายตาของเขาแล้ว เขาจะไม่ยอมถูกหลอกลวงเพราะทานองเพลงชนิดเด็ก ๆ และ
“หลงลม” ด้วยถ้อยคาหวาน ๆ ของพวกนี้เลย
ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงใช้ความโกรธของมนุษย์เพื่อสรรเสริ ญพระนามของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
มีนายทหารจีนคนหนึ่งชื่อวังใจหลีได้ถูกหัวหน้าค่ายซึ่ งเป็ นชาวจีนด้วยสั่งจับตัวฐานมีอาวุธ
แหลมมีคนไว้ติดตัว ต่อมาสื บได้ความอีกว่ามีพรรคพวกสี่ คนสมคบกันจะก่อการร้ายแรง เนื่องจากความ
อิจฉาและเกลียดชังได้ทาให้วงั และพรรคพวกของเขาตั้งใจจะฆ่าหัวหน้าค่ายบางคน หลักฐานที่สืบได้
ปรากฏชัดเจนว่าสี่ คนได้ทาผิดจริ งและจะเสนอเรื่ งอราวไปให้ทางการอเมริ กนั ลงโทษพวกคนจีนเชื่ อว่า
จะต้องถูกประหารชีวติ แน่
ศาสนาจารย์วดู เบอรี่ ได้ขอร้องหัวหน้าค่ายให้จดั การเรื่ องนี้ ตามวิธีการของคริ สเตียนก่อน
“วังเป็ นคริ สเตียนหรื อเปล่า?”
ผมไม่ทราบว่าเขาเป็ นหรื อไม่
แต่ก็คงไม่เป็ นอะไรถึงเขาเป็ นคริ สเตียนผมก็จะไปพยายาม
ป้ องกันความผิดของเขา แน่นอนเขากระทาในสิ่ งที่คริ สเตียนไม่ควรจะทาแต่พระเจ้าทรงมีวธิ ี การต่าง ๆ
ที่จะจับการกับอาชญากร ขอความกรุ ณาให้ผมทดลองวิธีของพระเจ้า”
ตอนนี้ประวัติของวังถูกค้นขึ้นมาสอบสวน ปรากฏว่าวังเคยถูกจดชื่อไว้วา่ อยากเป็ นคริ สเตียน
หัวหน้าค่ายจึงยอมประวัติคดีน้ ีไว้ชวั่ คราว
ศาสนาจารย์วดู เบอรี่ ได้ลม้ เจ็บลงเป็ นการปั จจุบนั ฉะนั้นศิษยาภิบาลฮันจึงถูกมอบหมายให้ไป
พูดกับวัง
ขณะที่วดู เบอรี่ ตอ้ งเบอรี่ ตองนอนเจ็บอยูบ่ นเตียงนอน เขาได้ถวายเรื่ องนี้ไว้ในพระหัตถ์ของ
พระเจ้า พร้อมกับคาอธิ ษฐานด้วยใจร้อนรนจริ ง ๆ
“พระองค์เจ้าข้า โอกาสครั้งนี้เป็ นเวลาที่จะสาแดงพระคุณ ของพระองค์ในการช่วยไถ่บาปคน
พวกนี้มิใช่หรื อ? พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงสาแดงฤทธิ์ อานาจของพระองค์แก่คนเหล่านี้ ”
ศิษยาภิบาลฮันได้กลับมาจากการสนทนากับวังและพรรคพวกที่ก่อการร้าย แต่ดูเหมือนไม่มี
ปฏิกิริยาว่าเขาจะกลับใจใหม่เลย
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ในทันใดนั้นดูเหมือนถ้อยคาในกิจการ 5: 31-32 ได้แล่นปราดเข้ามาสู่ สมองของผูส้ อนศาสนา
“....กลับใจเสี ยใหม่ และจะได้โปรดยกความผิดของเขา” ข้อนี้แน่แล้ว เป็ นของพระราชทานจากพระเจ้า
แต่วงั เองก็ไม่สามารถกลับใจใหม่ดว้ ยตนเองได้เลย
ทั้งวูดเบอรี่ และฮันได้คุกเข่าลงพร้อมกันทูลอธิ ษฐานขอต่อพระเจ้าถึงเรื่ องของวังโดยเฉพาะ
“โอพระองค์เจ้าขอทรงพระราชทานการกลับใจใหม่ และขอโปรดยกความผิดบาปของวัง”
พระเยซูเจ้าประทับในสรรค์ ของพระองค์ประทับในใจของวัง และขอพระองค์ทรงโปรดให้เขา
กลับใจเสี ยใหม่
ทั้งสองคนได้ร่วมใจกันอธิ ษฐานเพื่อให้วงั กลับใจใหม่และให้พระเยซูเสด็จเข้ามา
ประทับในใจของวัง
“พระองค์เจ้า ขอพระองค์ทรงทาลายเครื่ องกีดขวางขอพระองค์เสด็จเข้ามาใจของวัง และขอ
พระองค์ทรงครองจิตใจของเขา”
จากห้องเล็ก ๆ ข้างในลวดหนามบนเกาะโกเจ พระเจ้าทรงสดับคาทูลอธิ ษฐานของชาวอเมริ กนั
และชาวเกาหลี ที่ทูลอธิษฐานพระเจ้าเป็ นภาษาจีน เพื่อเชลยศึกจีนคอมมิ วนิสต์ซ่ ึ งกาลังจะกลายเป็ น
อาชญากร
“ถ้าในพวกท่านที่อยูใ่ นแผ่นดินโลกสองคนจะร่ วมใจกันขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด พระบิดาของเราผูอ้ ยู่
ในสวรรค์กนั จะทรงกระทาให้”
“พรุ่ งนี้ลองไปพูดกับเขาอีกที” ผูส้ อนศาสนาได้ปรารภกับผูช้ ่วยที่ซื่อสัตย์ของเขา “จงเสนอ
สิ ทธิ ที่เขาควรจะได้รับจากพระเยซูคริ สต์ ไม่ใช่แต่เพียงให้พระเยซูเป็ นผูไ้ ถ่บาปเท่านั้น แต่ให้เป็ นพระผู ้
ครองชีวิตของเขา วังเคยยกมือขึ้นต้อนรับองค์พระเยซูคริ สต์แล้วครั้งหนึ่งว่าจะยอมรับพระเยซูเป็ นผูไ้ ถ่
บาปของเขา ถูกแล้วเขายังไม่เข้าใจตลอดว่าการที่เขายกมือขึ้นนั้นมีความหมายว่าอย่างไร เดี๋ยวนี้เขาคง
ต้องการที่จะพ้นจากความตายทางร่ างกาย แต่เขาจะรอดพ้นจากความตายทางร่ างกายไม่ได้ถา้ เขายังไม่
รอดพ้นทางจิตวิญญาณด้วย เขาจะรอดพ้นจากความตายทางจิตใจได้ก็โดยกลับใจใหม่จริ ง ๆ และเขาจะ
รับความรอดไม่ได้เว้นแต่พระเยซูจะทรงพระราชทานให้แก่เขา และพระเยซูจะพระราชทานให้แก่เขา
ไม่ได้ถา้ เขาไม่รับว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้าของเขา จงอ่านข้อความนี้แก่เขา และให้เขาท่องข้อพระคัมภีร์
นั้นจนขึ้นใจ อย่าสัญญาอะไรว่าจะช่วยให้เขาพ้นอาชญากรรมที่เขาได้กระทามาแล้ว ขอร้องอย่างเดียว
ให้เขารับองค์พระเยซูเป็ นพระเจ้าของเขา และขอร้องให้เขากลับใจใหม่จากทางบาปของเขาเท่านั้น”
รุ่ งขึ้นวูดเบอรี่ ก็ยงั ต้องนอนป่ วยอยูบ่ นที่นอนของเขาและเขาอธิ ษฐานมอบเรื่ องนี้ท้ งั หมดไว้กบั
พระเจ้า ไม่ใช่อธิ ษฐานเพื่อชี วติ ของคน ๆ เดียว และไม่ใช่อธิ ษฐานสาหรับจิตวิญญาณของคน ๆ เดียว
แต่ได้อธิ ษฐานขอให้พระเจ้าสาแดงฤทธิ์ เดชแก่บรรดานายทหารจีนผูไ้ ด้รับการศึกษาอย่างดีให้เชื่อว่า
พระเจ้ามีฤทธิ์ ที่จะทางานได้ตามพระประสงค์ของพระองค์
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“บัดนี้ของพระองค์ทรงเริ่ มงานของพระองค์....”
เป็ นเวลาบ่ายที่ศิษยาภิบาลฮันกลับมาด้วย
ใบหน้ายิม้ แย้มร่ าเริ ง
“พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของเราแล้ว เมื่อผมลงมือใช้พระวจนะของพระเจ้า จิตใจของวัง
เริ่ มอ่อนลงแน่นอนพระวจนะของพระเจ้า ก็มีฤทธิ์ และคมกว่าดาบสองคม เขายอมรับองค์พระเยซู
คริ สต์ไว้เป็ นพระผูไ้ ถ่บาปของเขา และเขายอมให้พระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา และเขายอม
กลับใจใหม่จริ ง ๆ ผมรู ้แน่นอนว่าเขาเป็ นคนเกิดใหม่แล้ว ผมรู ้ได้จากถ้อยคาที่เขาอธิ ษฐาน ผมสามารถ
บอกได้วา่ อะไรเป็ นของแท้อะไรเป็ นของปลอม เมื่อผมได้ยนิ คาพูดของเขาผมเข้าใจดี”
ภายในไม่กี่วนั เพื่อนของวังทั้งสามก็กลับใจใหม่ดว้ ยและคนเหล่านี้ รู้สึกหนักใจในภาระบาป
ของตนซึ่ งทาให้คนเหล่านี้กลับใจใหม่จริ งๆ
ผูส้ อนศาสนาได้ตามหาหัวหน้าค่าย ผูซ้ ่ ึ งรับเชื่อเป็ นคริ สเตียนในค่ายเหมือนกัน
“เราเชื่ อแน่วา่ พระเจ้าทรงเปลี่ยนใจ ของวังและเพื่อนของเขาแล้วจริ ง ๆ จงให้โอกาสแก่เขา จง
ให้พวกนั้นพิสูจน์ตวั เองว่าจิตใจของเขาได้เปลี่ยนแล้วจริ ง ๆ ถ้าพระเจ้าอภัยบาปให้คนพวกนี้แล้วผม
หวังว่าคุณคงอภัยโทษให้คนพวกนี้ดว้ ย จงควบคุมตัวคนพวกนี้ไว้ชวั่ ระยะหนึ่ง อย่าเพิ่งรายงานเรื่ องนี้
ต่อทางการอเมริ กนั ”
การเปลี่ยนจิตใจของวังได้เป็ นผลประจักษ์ออกมาว่า “ถ้าแม้คนใดคนหนึ่งอยูใ่ นพระคริ สต์ คน
นั้นเป็ นคนถูกสร้างใหม่แล้ว”
ทัว่ บริ เวณค่ายกักกันเชลยชั้นนายทหารได้เกิดการตื่นเต้นกันยกใหญ่
วันหนึ่งมีนายทหาร
คอมมิวนิสต์จีนที่ได้รับการอบรมลัทธิ คอมมิวนิสต์มาแล้วอย่างดีจานวนเจ็ดสิ บคนได้มาหาผูส้ อน
ศาสนา
“เราได้เห็นด้วยตาของเราเองแล้วครับ” ผูแ้ ทนคณะนายทหารเหล่านั้นได้พดู กับผูส้ อนศาสนา
“เรารู ้วา่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงใจจิตใจของวังผูเ้ ป็ นสหายของเราเราไม่เคยรู ้มาก่อนเลยว่าคริ สต์ศาสนาคือ
อะไร บัดนี้ เราได้เห็นด้วยตาของเราเอง เรารู ้วา่ พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทาการเช่นนั้นได้ ถ้าการเป็ นค
ริ สเตียนทาอะไรได้เช่นนี้พวกผมก็อยากเป็ นคริ สเตียนด้วย”
ต่อมาภายหลังไม่นานนัก
เราได้ถ่ายรู ปนายทหารแปดสิ บสี่ คน
“จงส่ งรู ปนี้ไปให้ชาว
คอมมิวนิสต์ และให้เขาเห็นตัวเราว่าเราคือใคร และเป็ นอย่างไร จงบอกชาวคอมมิวนิสต์วา่ เราเป็ นคริ ส
เตียนแล้ว และเราไม่ละอายที่จะบอกให้เขาทราบข้อนี้ เป็ นข้อพิสูจน์แล้วว่าปฏิเสธการเป็ นคอมมิวนิสต์
เพื่อพระเยซูคริ สต์
วังไม่ใช่เพียงแต่หลุดพ้นโทษเท่านั้น แต่ในที่สุดเขาได้รับตาแหน่งหัวหน้าในบริ เวณค่ายกักกัน
เชลยที่ชาวเชลยศึกจีนด้วยกันได้แต่งตั้งเขา วังกลายเป็ นคนช่วยเหลืองานของพระเจ้าในค่ายกักกันเชลย
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ที่สาคัญคนหนึ่งทุก ๆ วัน เขาแสดงตัวให้คนอื่นเห็นว่าเขาได้เปลี่ยนเป็ นคนใหม่แล้วจริ ง ๆ เขาจะพาคน
อื่น ๆ มาประชุมนมัสการเรื่ อย ๆ ติดต่อกันเป็ นสัปดาห์ ๆ เขาไม่เคยพบหน้าผูส้ อนศาสนาแต่เขามี
ใบหน้าที่มีรัศมีแห่งความปิ ติยนิ ดี
“คุณไม่เพียงช่วยชีวติ ผมเท่านั้น แต่คุณช่วยจิตวิญญาณของผมด้วย”
“ดังนั้นพระเจ้าทรงพระราชทานคนที่กาลังจะรอดบาปเข้ามาเรื่ อย ๆ” หลังจากที่เชลยจีนถูกย้าย
ตัวไปอยูเ่ กาะเจจูแล้วได้ให้เชลยที่กลับใจเชื่อพระเยซูมานมัสการรวมกันทั้งสองค่าย มีจานวนเฉลี่ยแล้ว
อาทิตย์ละ 16,000 คน และมีผสู ้ มัครศึกษาพระคริ สตธรรมอย่างน้อย 14,000 คน คนพวกนี้ไม่เคยได้ยนิ
เรื่ องพระกิตติคุณมาก่อนเลย หนึ่งในสามของคนพวกนี้ถา้ สตาลินไม่ส่งตัวเขามาให้เราที่ประเทศเกาหลี
แล้วเขาจะไม่เคยได้ยนิ เรื่ องพระเยซูอีกเลยตลอดชีวิต
เชลยศึกจีน 14,000 คน ได้ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อลัทธิ คอมมิวนิสต์อีกต่อไป และถูกส่ งตัวไปเกาะ
ไต้หวันและในจานวนนี้มีมากกว่า 13,500 คนที่จงใจ จะเป็ นคริ สเตียน มีคริ สเตียนจีนบางคนเลือกที่จะ
กลับไปประเทศจีนเนื่องจากมีพนั ธะทางครอบครัว
เมื่อมีการปลดปล่อยตัวให้เชลยเป็ นอิสระ มีนายทหารและข้าราชการหลายคน บางคนเป็ นชาว
อเมริ กนั บางคนเป็ นชาวเกาหลี และบ้างก็เป็ นชาวจีนมายืนรอรับที่ประตูดว้ ยความปี ติยนิ ดี และอาจารย์
สอนศาสนาก็ยนื รอรับอยูท่ ี่นนั่ ด้วย ขณะที่เดินออกมาเป็ นระเบียบอยูน่ ้ นั มีเชลยหลายคนกระโดดออกมา
คานับอาจารย์สอนศาสนาด้วยความปลื้มใจ
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บทที่ 9
ทหารของพระคริสต์
ใน ค.ศ. 1951 มีครู สอนศาสนาประจากองทัพถูกส่ งตัวไปประเทศเกาหลีอย่างมากมายหลังจาก
ได้รับการอบรมหนึ่งเดือนแล้ว มีครู สอนศาสนาประจากองทัพเพียงสามสิ บเจ็ดคนเท่านั้น ต่อมามีถึง
300 คนประจากองทัพบกมี 29 คนในกองทัพเรื อและมี 13 คนในกองทัพอากาศ เขาสร้างหอประชุมขึ้น
63 แห่ง แต่โดยมากกว่าประชุมนมัสการมักประชุมกันในเต็นท์ใหญ่ มีประมาณ 737 แห่งและมีบา้ นเช่า
หรื อให้ยมื ประมาณ 48 แห่ง ที่ในเกาะเจจูซ่ ึ งเป็ นศูนย์รวมของกองทัพบกมีหอประชุมใหญ่ก่อด้วยศิลาจุ
คนได้ถึงสามพันคน และมีคนมาประชุมเต็มทุก ๆ วันอาทิตย์ และ ณ ที่น้ ีแหละซึ่ งเป็ นที่ทหารใหม่ ๆ ซึ่ ง
ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณมาก่อนเลยมาได้ยนิ เป็ นครั้งแรกในชีวติ
โดยทัว่ ๆ ไปแล้วผูส้ อนศาสนาประจากองทัพต้องพร้อมที่จะทางานจริ ง ๆ และเขารู้จกั หน้าที่
การงานของเขาคือต้องเทศนาสัง่ สอนองค์พระเยซูคริ สต์ที่มีชีวติ อยูเ่ พื่อให้คนที่กาลังจะสิ้ นใจเพราะถูก
บาดแผลเนื่องจากการรบ ผูส้ อนศาสนาเหล่านี้ ตอ้ งออกไปสู่ แนวหน้าขณะที่มีการรบอย่างหนัก บางคน
ถึงแก่ความตายขณะที่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตน เขาต้องไปในแนวรบตามเส้นขนานสามสิ บแปด จากหน่วย
นี้ไปยังหน่วยโน้นเรื่ อย ๆ ไป เขาต้องทางานในค่ายฝึ กด้วย และทางานในโรงเรี ยนฝึ กนายทหารและ
ทางานในโรงพยาบาล
ในสมัยเมื่อญี่ปุ่นยึดครองประเทศเกาหลีศาสนาพิธีทุกอย่างทาแบบพิธีศาสนาพุทธ เดี๋ยวนี้ทา
พิธีตามแบบคริ สเตียน เว้นไว้แต่มีผขู ้ อร้องให้ทาพิธีอย่างอื่น พิธีฝังศพก็ทาพิธีแบบศาสนาคริ สเตียน
เมื่อคนที่ถูกเกณฑ์หน้าใหม่ๆ เข้ามารับราชการทหารครู สอนศาสนาประจากองทัพก็พดู กับคน
พวกนี้
ขณะเมื่อเกิดสงครามขั้นต่อสู ้ยงิ กัน และขณะที่กองทหารกาลังเตรี ยมตัวจะออกปฏิบตั ิการครู
สอนศาสนาประจากองทัพจะนาในการอธิษฐาน ขณะเมื่อทหารที่ถูกบาดเจ็ดหรื อใกล้จะตายถูกนาตัว
เข้ามายังแนวหลังครู สอนศาสนาประจากองทัพจะเป็ นผูน้ าจิตใจของพวกนี้ให้ระลึกถึงพระเจ้า ถ้าคนที่
ได้รับบาดเจ็บไม่เจ็บเกินไปครู สอนศาสนาเหล่านี้จะสอนต่อไปถึงเรื่ องความรอดพ้นบาปชนิดง่าย ๆ
โดยให้ทหารหนุ่มเหล่านั้นรับความเชื่อในพระโลหิ ตไถ่บาปขององค์พระเยซู ไม่ใช่เพียงอ่านคาเพลง
สดุดีบทที่ยสี่ ิ บสามให้ฟังเท่านั้น หรื อไม่ใช่พดู คาอ่อนหวานให้ฟังเพราะ ๆ เท่านั้น แต่เล่าถึงความรอด
อย่างครบบริ บูรณ์ซ่ ึ งเป็ นความรอดพ้นบาปได้เปล่า ๆ โดยไม่เสี ยมูลค่าใด ๆ เลย เป็ นความอดมาจาก
48

พระเจ้าและนาไปใหเขาโดยตรง ไม่มีการสอนอ้อนค้อมหรื อสอนอย่างเกรงใจ เขาสอนตรง ๆ ว่า
“ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” เขาจะรอดพ้นจากไฟนรกได้โดยรับของพระราชทานจากพระเจ้า
คือรับเอาพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า รับเอาการไถ่บาปจากพระเยซูผทู้ รงตายบนไม้กางเขน พระ
โลหิ ตของพระเยซูองค์เดียวเป็ นเลือดที่ลา้ งบาปได้เท่านั้น เขาสอนให้รู้จกั สรรค์และนรก
และเขาได้รับผลอย่างน่าพึงพอใจ คนไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บเปอร์ เช็นต์ของกองทัพบกที่ประจาประเทศ
เกาหลีรู้จกั และมีความเชื่ อในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า
ข้อนี้หมายความว่าพวกทหารถูกครู สอนศาสนา
ประจากองทัพนามาให้รู้จกั และรักพระเยซูไม่ต่ากว่าหนึ่งแสนคน คริ สเตียนใหม่พวกนี้เป็ นคริ สเตียน
แข็งแรง เคร่ งครัด หมัน่ ไปนมัสการพระเจ้าเสมอ อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน และอธิษฐานทุกวันเป็ นประจา
โปรดจาไว้วา่ ประเทศเกาหลีมีพลเมืองเพียงสามเปอร์ เซ็นต์ เท่านั้นที่เป็ นคริ สเตียนและคริ สเตียนสองใน
สามคนเป็ นผูห้ ญิง มีบ่อยครั้งที่มีทหารถึง 50 เปอร์ เซ็นต์ที่มาร่ วมการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์
เป็ นโอกาสดีแก่ขา้ พเจ้าที่มีโอกาสเทศนาให้แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนนายร้อยประจาประเทศเกาหลี
ณ เมืองจินเฮมีนกั เรี ยนนายร้อยทั้งหมดในโรงเรี ยนนั้นประมาณสี่ ร้อยคน และมีเกือบสามร้อยคนพากัน
มาประชุม
ต่อมาอีกไม่กี่สัปดาห์ขา้ พเจ้าพบนายทหารคนหนึ่งซึ่ งเป็ นคริ สเตียนดีมาก เขาบอกว่า
นักเรี ยนพวกนั้นตั้งกองศึกษาพระคริ สตธรรมกันเอง และเขาขอร้องให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูส้ อน และมีนกั เรี ยน
นายร้อยมาศึกษาพระคริ สตธรรมถึง 180 คน คนเหล่านี้แหละจะเป็ นนายทหารผูน้ าชั้นเยีย่ มของกองทัพ
เกาหลีในอนาคต ข้าพเจ้าถูกขอร้องให้พดู แก่หมู่ทหารในกองคลังและกองโรงเรี ยนสื บราชการลับ การ
ประชุมทุก ๆ ครั้งจะมีคนฟังแน่น และทุกครั้งเจ้าหน้าที่ประจากองทัพจะมาเตือนข้าพเจ้าว่าจงเทศนา
พระกิตติคุณแก่เขา จงให้คนเหล่านั้นตัดสิ นใจต้อนรับองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นผูไ้ ถ่บาปของเขา
ปั ญหาเรื่ องครู สอนศาสนาอื่น ๆ นอกจากศาสนาคริ สต์ได้เกิดเป็ นปั ญหาที่กองทัพเกาหลีจะต้อง
ขบและปั ญหานี้ไม่ได้มาจากตัวพลทหาร และไม่มีระเบียบการอันใดที่จะกีดกันมิให้ผสู ้ อนศาสนาอื่น
สมัครเข้ามาเป็ นผูส้ อนศาสนาในกองทัพ
แต่เมื่อสมัย “ปลดแอก” ทางการเรื อนจาของเกาหลีตดั สิ นใจว่าจะบรรจุครู สอนศาสนาประจา
เรื อนจาทางการจึงเชิ ญผูแ้ ทนศาสนาต่าง ๆ ให้ไปแสดงปาฐกถาและบรรยายเรื่ องศาสนาของตนในเมือง
ซี อูล และในที่สุดให้นกั โทษ 500 คนลงมติวา่ จะเลือกฟังศาสนาอะไรมีผลู ้ งมติตอ้ งการครู สอนศาสนา
พุทธห้าคน มีสี่เสี ยงที่ตอ้ งการพระสงฆ์โรมันคาทอลิก และมี 491 เสี ยงต้องการคริ สเตียนนิกายโปรเตส
แตนท์ ดังนั้นทางการจึงบรรจุครู สอนศาสนาคริ สตนิกายโปรเตสแตนท์ให้เข้าทางานในเรื อนจา ครู สอน
ศาสนาเหล่านี้ได้ทางานหนักภายในกาแพงคุก เป็ นครั้งเป็ นคราวที่นกั โทษขนาดฆ่าคนตายและนักโทษ
ชั้นอุกฤษฎ์โทษได้เปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างน่าอัศจรรย์
พระเจ้าเท่านั้นเป็ นผูท้ รงทราบการของผูส้ อน
ศาสนาคริ สต์ผซู ้ ื่ อสัตย์เหล่านี้
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บทที่ 10
คริสตจักรทีค่ ุกเข่ าอธิษฐาน
ก่อนที่บิลลี่เกรแฮมจะทางานเทศนาที่ประเทศอังกฤษบิลลี่ขอร้องให้คริ สเตียนเกาหลีอธิษฐาน
เป็ นพิเศษเพื่อกิจการที่จะลงมือทา บิลลี่เกรมแฮมได้ไปเยีย่ มประเทศเกาหลีและเคยเห็นคริ สเตียนชาว
เกาหลีอธิษฐาน บิลลี่รู้แน่นอนว่าคริ สเตียนชาวเกาหลีรู้จกั วิธีอธิ ษฐาน บิลลี่รู้ดว้ ยว่าคริ สเตียนชาว
เกาหลีเขาอธิ ษฐานจริ งๆ บิลลี่อยากให้ชาวเกาหลีอธิ ษฐานเผือ่ เพราะการอธิ ษฐานนั้นจะเกิดผล (พระเจ้า
จะทรงตอบ)
กองทหารจะเดินต่อไปได้ถา้ ทหารท้องไม่แห้ง
เช่นเดียวกันถ้าอยากให้คริ สตจักรเจริ ญขึ้น
คริ สตจักรต้องคุกเข่าอธิ ษฐานให้มากขึ้น ความเจริ ญของคริ สตจักรเกาหลีเป็ นผลของการที่เขาอธิ ษฐาน
กันจริ ง ๆถูกแล้วคริ สตจักรยังมีขอ้ บกพร่ องอีกหลายประการ แต่เราพูดโดยความจริ งว่าคริ สตจักรของ
เขาคุกเข่าลงอธิ ษฐานกันจริ ง ๆ
ตั้งแต่เริ่ มสงครามเกาหลีเป็ นต้นมาคริ สตจักรเกาหลีได้จดั ให้มีการอธิ ษฐานเวลาเช้าตรู่ แทบทุก
ๆ คริ สตจักรคริ สเตียนพากันมายังคริ สตจักรขณะที่ยงั มืดอยู่ เขาเข้าเฝ้ าพระเจ้าด้วยความร้อนใจเรื่ อง
ประเทศและคริ สตจักรของเขาที่กาลังถูกภัยคุกคาม
เมื่อบิลลี่เกรแฮมมาเยีย่ มกรุ งซีอูลเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1952 เพื่อนของเขาชื่อบ๊อบเพียร์สได้บ
อกเรื่ องการอธิ ษฐานก่อนสว่างแก่บิลลี่ ๆ เกือบจะไม่เชื่อว่าจะเป็ นไปได้
“คุณคงไม่หมายว่าคริ สเตียนทุกคนจะมาประชุมกันเช้ามืดเช่นนั้นใช่ใหม?” บิลลี่ถามอย่างไม่
เชื่อใจ “คุณหมายถึงคริ สตจักรที่เราเห็นเมื่อวานนี้คือคริ สตจักรที่กาลังสร้างด้วยหรื อ เขาจะมาประชุม
อธิ ษฐานกันเช้ามืดก่อนสว่างอย่างนั้นหรื อ?”
เพียร์ สตอบอย่างท้าทายว่า “ผมกล้าท้าถ้าคุณจะตื่นขึ้นเวลาเช้าตรู่ 4.30 น. และคุณไปดูเอาเองก็
แล้วกัน”
บิลลี่เกนแฮมรับคาท้าทายและเขาทั้งสองตื่นขึ้นแต่เช้ามืด ไปดูคริ สตจักรนั้นทั้งมืด ๆ และ
หนาวมาก แน่นอน คริ สเตียนพากันมาประชุมอธิ ษฐานยังสถานที่ที่กาลังก่อสร้าง หลังคายังไม่ทนั มุงมี
แค่โครงเครื่ องบนเท่านั้น ฝาด้านข้าง ๆ จะกั้นลมก็ไม่มี และพื้นก็ยงั ไม่เสร็ จ ต่างคนต่างนาฟื นมาคนละ
ดุน้ เพื่อมารองนัง่ บนพื้นดินที่กลายเป็ นน้ าแข็ง ทั้งสองคนช่วยกันนับปรากฏว่ามีคนมาประชุมตอนเช้า
มืดวันนั้นถึงหนึ่งร้อยแปดสิ บเก้าคน
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นักเทศน์อเมริ กนั ทั้งสองคนต้องก้มศีรษะลงรับด้วยความถ่อมใจ
ท่านคงนึกไม่ถึงที่คริ สตสมาชิกหนึ่งร้อยห้าสิ บคนออกไปอธิ ษฐานกัน เวลาเช้ามืดก่อนสว่างคือ
ก่อนมีการประชุมธุ ระกิจของสภา และน่าอัศจรรย์ใจที่มีนกั เทศน์สองพันคนไปอธิ ษฐานก่อนรุ่ งอรุ ณ
เรี ยกร้องขอการอภัยบาปจากพระเจ้า
เมื่อชาวเกาหลีอธิ ษฐานไม่มีการคอยกันนาน ๆ จนคนอื่นมีความกล้าพอจะนาอธิ ษฐานได้ แต่
ชาวเกาหลีอธิ ษฐานติดต่อกันไม่ขาดระยะ และมีบ่อยครั้งที่มีสองคนตั้งต้นพร้อมๆ กัน และแต่ละคนก็
ไม่อยากหยุดชงักกลางคัน
และพวกผูห้ ญิงก็เหมือนกัน เวลามาประชุมอธิ ษฐานจะไม่มีการอายเหนียม เขาจะ “เท” ความ
ต้องการออกจากจิตใจของเขาเสนอต่อพระเจ้าเท่า ๆ กับพวกผูช้ ายหญิงชาวเกาหลีถูกกดลงเป็ นเวลา
หลายศตวรรษ ฉะนั้นทาให้เราแปลกประหลาดใจมากที่เป็ นหญิงชาวเกาหลีกล้าหาญชาญชัยในการ
ประชุมอธิ ษฐานโดยเปิ ดเผยเช่นนั้น
การอธิษฐานตอนเช้า ๆ วันอาทิตย์เวลานมัสการพระเจ้า นักเทศน์ที่ได้รับการฝึ กหัดมาแล้ว
อย่างดีไม่ใช่เป็ นผูผ้ กู ขาดในการอธิ ษฐานในที่ประชุมเท่านั้น แต่จะมี “ผูป้ กครอง” หรื อ “มัคนายก” ของ
คริ สตจักรเป็ นผูท้ ี่อธิ ษฐาน และนัน่ เป็ นเหตุการณ์ปกติประจาสัปดาห์ของเขาที่เดียว และนอกจากนั้น
การอธิษฐานสาหรับเงินถวายทรัพย์ มัคนายกหรื อมัคนายิกาผูถ้ ือถุงเงินสาหรับเรี่ ยไรในที่ประชุมจะเป็ น
ผูน้ าการอธิษฐาน
การอธิษฐานได้เข้าครอบครองคริ สเตียนชาวเกาหลีเมื่อเขาเข้าในประตูบา้ นหรื อเข้าในที่ทางาน
เขาจะก้มศีรษะอธิ ษฐานเงียบ ๆ ชาวเกาหลียอมรับข้อนี้วา่ “ขณะเมื่อขึ้นเรื อนจงให้พรแก่เรื อนนั้น”
(มัทธิว 10:12) เท่าที่ยอมรับว่า “พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียว...” (ยอห์น 3: 16)
การอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าเรื่ องอาหารเขามิได้อธิ ษฐานเฉพาะการรับประทานอาหารมื้อ
ใหญ่ ๆ สามมื้อเท่านั้น แต่เขาจะอธิ ษฐานขอบพระคุณไม่วา่ จะเป็ นน้ าชาสักถ้อยหนึ่งหรื อรับประทาน
ผลไม้สักผลหนึ่งหรื อรับประทานขนมหวานสักชิ้นหนึ่ง คริ สเตียนชาวเกาหลีจะก้มศีรษะ และหลับตา
อธิ ษฐานก่อนรับประทาน อาหารเหล่านั้น แม้จะรับประทานน้ าเย็นสักจอกหนึ่ง เขามิใช่อธิ ษฐานใน
นามของพระเยซูคริ สต์เท่านั้น
แต่เขาจะอธิ ษฐานขอบพระคุณพระเยซูเสมือนหนึ่ งว่าน้ าเย็นถ้วยนั้น
พระราชทานมาจากองค์พระเยซูคริ สต์โดยตรงทีเดียวคริ สเตียนจะหยุดขอบพระคุณพระเยซูก่อนไม่วา่
เขาจะหิ วน้ าหรื อคอจะแห้งผากสักเพียงใด
บางครั้งผูท้ ี่ไม่คุน้ เคยจะรู ้สึกราคาญในเมื่อส่ งขนมปั งและน้ าองุ่นให้คริ สตสมาชิกเวลารับ
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ศีลมหาสนิทคริ สตสมาชิกทุก ๆ คนจะต้องหยุดชะงักอธิ ษฐานสั้น ๆ แล้วจึงจะหยิบขนมปั งหรื อน้ าองุ่น
ในการเชิ ญเลี้ยงอาหารครั้งสาคัญ ๆ จะต้องมีการขอพรขอบพระคุณพระเจ้าเสี ยนาน บางครั้งจนอาหาร
แทบจะเย็นชืดหมดรสทีเดียว
เหตุการณ์ที่สัมฤทธิ์ ผลเพราะการอธิ ษฐานก่อนรุ่ งอรุ ณนี้มีมากมายหลายอย่าง เช่นเช้าวันหนึ่ง
ข้าพเจ้าขอร้องให้ผปู ้ กครองคริ สตจักรแห่งหนึ่งอธิ ษฐาน เขาจึงอธิ ษฐานดังนี้ “โอพระบิดาเจ้าข้า พวก
เราที่นี่มีอาหารไม่พอรับประทาน เรามีเครื่ องนุ่งห่มไม่เพียงพอ และเราไม่สามารถมีบา้ นของตนเองได้”
ข้าพเจ้าเริ่ มเสี ยใจที่เขาอธิ ษฐานเช่นนี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าชายคนนี้คงจะน้อยใจแม้วา่ สิ่ งที่เขาพูดนั้นเป็ นความ
จริ ง แต่ในทันใดนั้นชายคนนั้นก็อธิ ษฐานต่อไปถึงสิ่ งที่เขามี ไม่ใช่สิ่งที่เขาไม่มี “แต่ขา้ พเจ้ามีความยินดี
ในพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายมีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์” และด้วยประการนี้ขา้ พเจ้าไม่เคยได้
ยินใครอธิ ษฐานในลักษณะคาอธิ ษฐานของพระเยซูเช่นนี้ เลย กล่าวคือชายคนนั้นอธิษฐานเพื่อศัตรู ของ
เขาทุก ๆ คน แม้กระทัง่ สตาลินเขาก็อธิ ษฐานเผื่อด้วย ในคาอธิษฐานจะได้ยนิ เขาอธิ ษฐานด้วยถ้อยคา
ของพระเยซูตามลาดับเป็ นประวัติศาสตร์ทีเดียว “จงรักศัตรู และอวยพรแก่ผทู ้ ี่แช่งด่าท่าน จงทาคุณแก่ผู ้
ที่เกลียดชังท่าน และจงอวยพรให้แก่ผทู ้ ี่ประทุษร้ายเคี่ยวเข็ญท่าน
ชาวเกาหลีตอ้ งเผชิญกับการว่างเปล่าและอากาศหนาว
และไม่มีอะไรเลยแม้แต่สิ่งจาเป็ น
สาหรับชีวติ ของเขา
แต่กระนั้นชาวเกาหลีก็รู้จกั การฟื้ นใจใหม่และมีชีวติ อยูก่ บั พระเยซูคริ สต์ผซู้ ่ ึง
ประทับอยูใ่ นสถานสวรรค์
อีกสิ่ งหนึ่งในคริ สตจักรเกาหลีที่ทาให้หลายคนแปลกใจก็คือเขาอธิ ษฐานพร้อม ๆ กันเสี ยงดัง ๆ
ต่างคนต่างอธิ ษฐานเรื่ องของตนเองด้วยเสี ยงดัง ตามภาษาของตนเอง บางครั้งมีคนอธิ ษฐานพร้อม ๆ กัน
เช่นนั้นเป็ นจานวนร้อย ๆ จานวนพัน ๆ จะทาให้เกิดความวุน่ วายหรื อ? เปล่าเลย ถ้าเราเห็นเข้าครั้งแรก
จากอาการภายนอก เราจะเห็นเป็ นของเปลก แต่ถา้ เราอยูไ่ ปนาน ๆ เข้าเราจะเข้าใจว่าคริ สเตียนพวกนี้มี
จิตใจสมานเป็ นใจเดียวกันจริ ง ๆ ทุกคนที่เห็นภาพการอธิ ษฐานของคริ สเตียนเกาหลีแล้วจะเห็นว่าสมอง
ของคนพวกนี้ไม่ได้เลื่อนลอย หรื ออธิ ษฐานเปะปะเรื่ อยเปื่ อยไปเลย ใบหน้าของทุก ๆ คนจะเคร่ งเครี ยด
เต็มไปด้วยความตื่นเต้น บางคนจะเงยหน้าขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ า บางคนจะกอดมือคุกเข่าลงกับพื้นกระดาน แต่
ทุก ๆ คนได้รับแสงสว่างจากพระพักตร์ ของพระเจ้าโดยตรง
เช้าตรู่ วนั หนึ่งข้าพเจ้าไปในการประชุมอธิ ษฐานในเมื่อเขาจวนจะเลิกอยูแ่ ล้ว ข้าพเจ้าได้เห็น
ลักษณะท่าทางของคนเหล่านั้นประมาณมากกว่าหนึ่งพันคน บางคนก็ขอบพระคุณ บางคนสรรเสริ ญ
พระเจ้า บางคนทูลเสนอขอร้อง บางคนอธิษฐานเงียบ ๆ บางคนก็พดู เสี ยงดัง บางคนก็ตะโกน บางคน
เอามือทุบดินกระทืบเท้าทาให้ขา้ พเจ้านึกถึง “กองทัพมหึมาที่มีพลังดุจคลื่นในมหาสมุทร”
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คาอธิ ษฐานของเขาได้รับตอบหรื อเปล่า? แน่นอนเขาได้รับตอบทุกคน แต่ไม่ใช่ได้รับอย่างที่
เขาขอทุกอย่าง “เพราะว่าความคิดของเรา (ของพระเจ้า) ไม่เหมือนความคิดของเจ้า (มนุษย์) ทางของเรา
ก็ไม่เหมือนทางเจ้า พระเจ้าตรัสว่าดังนั้น”
การตอบคาอธิ ษฐานมีทุก ๆ วัน ไม่ใช่ตอบในทางอิทธิ ฤทธิ์ และมหัศจรรย์เสมอทุก ๆ ที แต่ถึง
กระนั้นก็ได้รับคาตอบทุกครั้ง การร้องขอในคาอธิ ษฐานที่พระเยซูทรงสอนให้สาวกของพระองค์ จะรับ
คาตอบได้โดยปราศจากเป็ นมหิ ทฤทธิ์ หรื อการอัศจรรย์เช่น “ขอประทานอาหารเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายใน
กลางวันนี้” “ขอยกโทษของข้าพเจ้า” และ “ขออย่านาข้าพเจ้าเข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พน้ จากการ
ชัว่ ร้าย” มีแต่ขอ้ เดียวซึ่ งต้องเป็ นการอัศจรรย์จึงจะสาเร็ จคือ “พระทัยของพระองค์สาเร็ จในสวรรค์
อย่างไร ก็ให้สาเร็ จในแผ่นดินโลกเหมือนกัน” นี่แหละเป็ นการอัศจรรย์เหนืออิทธิ ฤทธิ์ ท้ งั ปวง
คาตอบคาอธิษฐานที่ได้รบก็คือ ได้รับพระพรพระคุณก็ทวียงิ่ ขึ้น กาลังกายได้กลับคืนมา พระ
ปัญญาทรงพระราชทานให้ ความเชื่อทวียงิ่ ขึ้น ความบาปได้ยกให้จิตใจก็บริ สุทธิ์ ยงิ่ ขึ้น พระเจ้าทรงนา
สิ่ งที่จาเป็ นพระเจ้าก็ประทานให้ ความวิตกกังวลใจก็หมดไป ความยุง่ ยากได้พน้ อุปสรรค ความทดลอง
ใจได้ชยั ชนะ หลายคนได้รับความรอด คนบาปได้กลับมาหาพระเจ้า ความคิดและสมองก็แจ่มใสขึ้น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าได้ไหลหลัง่ ลงมา พระนามของพระเจ้าได้รับการสรรเสริ ญ
แต่การมหัศจรรย์ก็ติดตามมาด้วย “การอธิ ษฐานด้วยความเชื่อจะกระทาให้ใจผูท้ ี่ป่วยนั้นรอด
และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหาย” การอธิษฐานสาหรับคนเจ็บป่ วย ของคริ สเตียนเกาหลี
เป็ นของปกติและเป็ นเรื่ องสามัญเท่านั้น การรักษาให้หายโรคที่เราอาจถือว่าไม่ใช่เป็ นของมหัศจรรย์ ก็
เป็ นสิ่ งที่เขาถือว่าพระเจ้าได้ทรงกระทา และเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ในสายตาของเขาและมีการหายโรคหลาย
รายที่อธิ บายไม่ได้เว้นแต่อาศัยความเชื่อเท่านั้น
ชาวเกาหลีรู้วา่ พระเจ้าทรงรักษาความเจ็บป่ วยเมื่อ
พระองค์ทรงพระทัย และนัน่ ก็เพียงพอแล้ว
วันหนึ่งข้าพเจ้าถูกเชิญไปอธิ ษฐาน ณ หมู่บา้ นของหญิงคนหนึ่งที่ถูกผีสิง ต่อมาอีกหลายหก
เดือนข้าพเจ้าไปเยีย่ มหญิงนั้นและถามว่าเป็ นอย่างไรบ้าง “พระเจ้าทรงรักษาให้หายแล้ว” เป็ นคาตอบ
ง่าย ๆ ของเขา
เป็ นเวลากว่าสามสิ บปี ที่พระเจ้าทรงใช้นกั เทศน์ชาวเกาหลีผเู ้ รื องนาม ชื่อกิมอิ๊กดู พระเจ้าทรง
ใช้คนนี้ให้ทาการฟื้ นฟูใหญ่โตตลอดแหลมเกาหลี เขาได้ต้ งั เวลาได้ทุกวัน เพื่ออธิ ษฐานสาหรับคน
เจ็บป่ วย หลังจากได้อธิ ษฐานในรุ่ งอรุ ณเป็ นประจาวันแล้ว ชายคนนี้ไม่ได้อา้ งลัทธิ พิเศษอะไรเลยว่า เขา
ได้รับพระพรในการรักษาโรค เขาได้อธิษฐานขอพระเจ้าให้พระราชทานพระคุณของพระองค์เท่านั้น มี
รายงานมาว่าทุก ๆ แห่งที่เขาไปเยีย่ มเยียนจะมีคนหายโรคอย่างมัศจรรย์เขาได้ให้คนเหล่านั้นเป็ นพยาน
ยืนยันว่าเขาได้หายโรคจริ ง ๆ เมื่อพระกิตติคุณแผ่ออกไป ประชาชนก็ไหลหลัง่ กันเข้ามาคนง่อยคนเขยก
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และคนตาบอดพากันมา พวกอยากรู ้อยากเห็นและพวกอันธพาลก็พากันเข้ามาดูของแปลก ๆ ด้วย
ทันใดนั้นเขาเห็นว่าการที่ทาเช่นนั้นเป็ นภัยต่อการเทศนาประกาศพระกิตติคุณเพื่อคนบาปจะได้รับความ
รอด เขาจึงเลิกอธิษฐานเพื่อคนป่ วยในที่เปิ ดเผย แต่ได้อธิ ษฐานของพระเจ้าทรงรักษาโรคเป็ นรายบุคคล
พระเจ้าทรงสาแดงอิทธิ ฤทธิ์ และมหัศจรรย์มิใช่หรื อที่พระองค์ทรงช่วยชาวเกาหลีให้พน้ จาก
อานาจของญี่ปุ่น? เป็ นเวลาสามสิ บห้าปี ที่เขาได้อธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้า อานาจของญี่ปุ่นดูเหมือนจะ
เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่พน้
ชาวเกาหลีหมดหวังที่จะพ้นจากอานาจของญี่ปุ่นได้และไม่มีประเทศใดที่
สนใจจะช่วยเหลือชาวเกาหลีให้พน้ แอกของญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นทาความทารุ ณแก่คริ สเตียนเกาหลีมาก
เหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นในรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าพระแม่เจ้าสุ ริยาเป็ นพระเจ้าองค์ที่หนึ่งและพระเยโฮ
วาห์เป็ นพระเจ้าองค์ที่สอง การจับกุม การขังตราง การเฆี่ยนตีและการทรมานต่าง ๆ เกิดขึ้น แล้วก็การ
อธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้า
ทันทีทนั ใดญี่ปุ่นโจมตีประเทศอเมริ กา หมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ถูกยึดครองและหมู่เกาะอื่น ๆ อีกใน
มหาสมุทรแปซิฟิกถูกยึดครอง อะลาสกาถูกคุกคาม และไม่ชา้ จะต้องเซ็นสัญญาสันติภาพในทาเนียบ
ขาว ณ กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี.
“แต่คริ สตจักรร่ วมใจกันอธิ ษฐาน”
แล้วทันที่ทนั ใดญี่ปุ่นแพ้สงคราม และเกือบจะไม่ทนั ข้ามคืนญี่ปุ่นถอนกาลังทหารออกไปจาก
เกาหลีหมดสิ้ น เป็ นการอัศจรรย์หรื อ? แน่นอน
บัดนี้คริ สตจักรกาลังทูลขอต่อพระเจ้าให้เอาอานาจที่ใหญ่ยงิ่ กว่าอานาจที่ยงิ่ ใหญ่กว่าอานาจของ
ญี่ปุ่นไปเสี ยจากเกาหลี อานาจนี้เป็ นอานาจต่อสู ้พระเจ้าและเป็ นอานาจที่ปฏิเสธไม่ยอมรับเชื่อพระเจ้า
ศัตรู ใหม่น้ ีไม่มีความเมตตาปรานีเลยศัตรู ใหม่น้ ีไม่สนใจว่าอะไรผิดอะไรถูก
อาณาจักรเกาหลีถูก
แบ่งแยก ประเทศถูกทาลาย แผ่นดินถูกคุกคามสหประชาชาติของโลกดูเหมือนจะยืนนิ่งเฉย
“แต่คริ สตจักรก็ยงั ร่ วมใจกันอธิ ษฐานต่อไปจนถึงเวลานี้ทุก ๆ เวลาเช้าตรู่ ” ทุก ๆ เช้ามืดก่อน
สว่างไม่วา่ คริ สตจักรเล็กหรื อใหญ่ทูลอธิ ษฐานขอต่อพระเจ้า “โอพระองค์ผทู ้ รงทราบว่าเหตุการณ์น้ ีเป็ น
อะไร ข้าพเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์”
พระเจ้าจะสดับฟังคาอธิ ษฐานนี้หรื อไม่? แน่นอนพระเจ้าจะทรงฟัง พระองค์จะทรงกระทาการ
อิทธิ ฤทธิ์ หรื อ? แน่นอนพระองค์จะทรงกระทา แต่เวลานั้นเป็ นของพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทา
ตามวิธีของพระองค์เองเพื่อพระเกียรติของพระองค์
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บทที่ 11
เพชรจากโคลน
ฝูงคนเดินเข้ามาเป็ นหมู่ผา่ นประตูร้ ัวคริ สตจักรเข้ามาเป็ นเด็กทุกขนาด
และรู ปร่ างผอมโซ
เสื้ อผ้าขาดปุปะและบ้างก็ใส่ เสื้ อผ้าที่ไม่สู้จะเหมาะสมกับร่ างของผูใ้ ส่ นกั
แต่ถา้ จะพินิจดูให้ถี่ถว้ นแล้วเด็กพวกนี้มีมือและใบหน้าสะอาด และภาษาที่เขาใช้พดู ก็สะอาด
ด้วย
เด็กเป็ นจานวนร้อย ๆ พากันเดินตุหรัดตุเหร่ ย่าตรอกที่มีแต่โคลนผ่านประตูร้ ัว และขึ้นบน
บันไดชันเข้าไปนัง่ ในโบสถ์แห่งหนึ่ง เด็กพวกนั้นเข้าไปนัง่ สงบเงียบเป็ นแถว ๆ บนพื้นห้องที่มีเสื้ อปูไว้
และเด็กพวกนี้ไม่ลืมที่จะก้มศีรษะลงหลับตาและอธิ ษฐานสั้น ๆ ตามภาษาของเด็ก ๆ
ในเวลาไม่ชา้ คริ สตจักรนั้นก็มีเด็กมานัง่ เรี ยบร้อยถึงสามพันคน
แม้จะมีเครื่ องแต่งตัวที่น่า
สมเพชก็ยงั อยูใ่ นระเบียบที่ดี เราเกือบจะไม่เชื่ อตาของเราเองว่าเด็กที่นุ่งผ้าขาดกะรุ่ งกะริ งเช่นนั้นจะนัง่
สงบเสงี่ยมเรี ยบร้อย
เมื่อผูน้ ากล่าวเปิ ดประชุมร้องเพลงแล้ว มีเด็กหญิงอายุสิบขวบคนหนึ่งท่าทางองอาจขึ้นมาบน
เวที และยกดินสอขึ้นให้จงั หวะ
“เมื่อพระเยซู เมื่อพระเยซู
มาเลือกหา ผูเ้ ป็ นศิษย์
อุปมาเหมือน พลอยเพชรวิเศษ
ท่านทรงโปรดที่สุด”
ภาพนั้นทาให้ขา้ พเจ้านึกถึงครู สอนวิชาเคมีที่ให้นกั เรี ยนไปหาโคลนที่สกปรกที่สุดในเมืองมา
ให้ครู นักเรี ยนไปขุดโคลนที่สกปรกที่สุดข้างร่ องน้ าใกล้โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งมาให้ครู
“วัตถุน้ ีประกอบขึ้นด้วยของห้าอย่าง” ท่านอาจารย์ผอู ้ าวุโสกล่าวแก่นกั เรี ยน คือมี ดินเหนียว
ทราย ขี้เขม่า ของเน่าเปื่ อย และน้ า เราเรี ยกสิ่ งนี้วา่ โคลน มนุษย์ทาประโยชน์อะไรกับวัตถุที่สกปรก
เหล่านี้ไม่ได้มากนัก แต่พระเจ้าทรงสามารถทาสิ่ งสวยงามออกจากของสกปรกเหล่านี้ได้ จากดินเหนียว
ที่พระเจ้าทรงสามารถทาทับทิมและนิลสี ครามออกมาให้มนุษย์ชมได้ จากกรวดทรายพระเจ้าทรงทาให้
มีหินลายพลอยสี ต่าง ๆได้ จากเขม่าหรื อถานทาให้เป็ นเพชร และจากวัตถุเปื่ อยเน่าให้กลายเป็ นต้น
กุหลาบและทาน้ าให้กลายเป็ นหิ มะได้มนุษย์ทาสิ่ งนี้ไม่ได้แต่พระเจ้าทรงสามารถทาได้
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ถูกแล้วพระเจ้าทรงทาเพชรพลอยจากของโสโครกและในทานองเดียวพระเจ้าทรงเปลี่ยนมนุษย์
น่าสมเพชให้เป็ นเพชรพลอยที่น่าชมต่อหน้าข้าพเจ้า ณ บัดนี้
เด็กที่แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าขาดกะรุ่ งกะริ่ งเป็ นผ้าขี้ริ้วเช่นนี้ โดยมากมาจากครอบครัวที่ยากจนมาก
บ้านของเด็กพวกนี้เป็ นบ้านทาด้วยเศษไม้ เศษกระดาษแข็ง ๆ และทาจากเศษถังสังกะสี ห้องที่อยู่
โดยมากเป็ นห้อง ๆ เดียว อยูก่ นั อย่างแออัดตามริ มแม่น้ าใกล้ ๆ โรงงานอุตสาหกรรมหรื อใกล้ ๆโรงเก็บ
สิ นค้า คนพวกนี้ก็จนที่สุดเพราะเป็ นพวกที่ล้ ีภยั มาจากเกาหลีเหนือ ซึ่งได้สูญเสี ยทรัพย์สมบัติท้ งั หมดที่
เขามีอยูแ่ ละหนีกนั มาแต่ตวั เท่านั้น พ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ ไม่สามารถส่ งลูกของตนเข้าโรงเรี ยนได้ เพราะ
ในเกาหลีแม้แต่โรงเรี ยนประชาบาลก็ตอ้ งเสี ยค่าลงทะเบียนและเสี ยค่าเล่าเรี ยน พ่อแม่ของเด็กเหล่านี้
ต้องทางานตัวเป็ นเกลียวตลอดวัน
ฉะนั้นจึงไม่มีเวลาอบรมสัง่ สอนเรื่ องการประพฤติลูกของตนได้
ตามปกติเด็กพวกนี้ จะสมคบกันเข้าเป็ นหมู่ ๆ เที่ยวลักเล็กขโมยน้อยและเล่นเป็ นพาลเกเรตามแต่โอกาส
เหมาะ
แต่บดั นี้ เด็กเหล่านั้นเข้ามาอยูใ่ นคริ สตจักรและร้องเพลง
“ถึงยังเด็กอยู่ ถึงยังเด็กอยู่
ถ้ารักพระผู ้ ไถ่โทษ
ดุจดังเพชรสาหรับมงกุฎ
พระทรงโปรดที่สุด
สโมสรเรี ยนพระคัมภีร์ในเมืองเตกูจดั ให้มีการแจกประกาศนียบัตร เมื่อร้องเพลงสรรเสริ ญพระ
เจ้าจบแล้วหัวหน้าก็เรี ยกให้คนนาอธิ ษฐานคนละประโยค ไม่มีการชักช้าให้เสี ยเวลาเลย เสี ยงเล็ก ๆ จาก
คนนั้นแล้วต่อมาคนนี้ ออกเสี ยงอธิ ษฐานชัดถ้อยชัดคา ด้วยความเคารพและขอบพระคุณพระเจ้าด้วย
ความจริ งใจ เป็ นคาทูลอธิ ษฐานของเด็กซึ่ งที่ใหเรารู ้สึกแปลกใจมาก เด็ก ๆ พวกนี้บางคนอายุเพียงแปด
ถึงสิ บขวบเท่านั้น เด็ก ๆ พวกนี้ไม่ได้สักแต่วา่ อธิ ษฐานเพียงสวดมนต์ตามข้อท่องจาเท่านั้น แต่เด็ก
เหล่านั้นอธิ ษฐานด้วยชีวิตจิตใจจริ ง ๆ และอธิ ษฐานออกมาจากใจจริ ง
ข้อพระคัมภีร์ที่เป็ นบทท่องจาที่สาคัญที่สุดที่ทุกคนจาได้คือ ลูกา 2: 52 และระเบียบการจัดให้มี
การท่องข้อพระคัมภีร์คนเดียวบ้างและท่องพร้อม ๆ กันทั้งหมู่บา้ งสลับกันไป สโมสรเรี ยนพระคัมภีร์น้ ี
มีมิชชันนารี คนหนึ่งชื่ อ แฟรนซี ส คินสะเล่อร์ จัดให้มีข้ ึนในประเทศเกาหลีเมื่อประมาณยีส่ ิ บห้าปี
มาแล้ว ณ เมืองปองยางเดิมทีเดียวสโมสรชนิดนี้ ต้ งั ขึ้นเป็ นแบบโรงเรี ยนกลางคืนสาหรับเด็ก ๆ ที่ไม่
สามารถเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนที่ญี่ปุ่นจัดตั้งขึ้นซึ่งมีจานวนจากัด และประสงค์จะให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัย
และนักเรี ยนโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมหารายได้จากการสอนนักเรี ยนกลางคืนเช่นนั้นด้วย
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แต่ทางรัฐบาลไม่อนุ ญาตให้จดั ทาโรงเรี ยนเช่นนั้นใครจะจัดตั้งโรงเรี ยนขึ้นโดยไม่ได้รับ
อนุญาตไม่ได้ และทางการจะไม่ อนุญาตให้มีโรงเรี ยนเลย เว้นแต่จะมีอาคารหรื อสถานที่ มีครู ที่ทรงคุณ
วุติและมีเงินทุนในการจัดทา
“เราจะสอนพระคัมภีร์ได้ไหม?” เป็ นคาถามของมิชชันนารี
“ครับ คุณสอนพระคัมภีร์ก็สอนได้ และจะสอนอย่างอื่นอีกไม่ได้”
มิสเตอร์ คินสะเล่อร์ ผไู ้ ม่ยอมท้อถอยจึงจัดให้มีระเบียบการอ่านการเขียนและเรี ยนเลขโดยใช้
ข้อพระคัมภีร์เป็ นหลัก เมื่อสถาบันที่ต้ งั ขึ้นใหม่น้ ี เรี ยกกว่าโรงเรี ยนไม่ได้จึงเรี ยกว่า “สโมสรพระคัมภีร์”
(ภาษาเกาหลีเรี ยกว่า “กูร๊อคบู”)
หลักสู ตรดาเนินตามแนวข้อพระคัมภีร์ที่วา่ “พระเยซูก็ได้จาเจริ ญขึ้นในฝ่ ายสติปัญญา ในฝ่ าย
กาย และเป็ นที่ชอบจาเพราะพระเจ้า และต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย” คือเจริ ญขึ้นทางสมอง ทางร่ างกาย ทาง
จิตวิญญาณ และทางสังคม มีหลักสู ตรท่องจาพระคัมภีร์เรี ยนพระคัมภีร์และนมัสการพระเจ้า
มีนกั เรี ยนเป็ นจานวนร้อย ๆ ซึ่ งเรี ยนพระคัมภีร์แบบสโมสร เดี๋ยวนี้นกั เรี ยนเหล่านั้นบางคนอยู่
ในมหาวิทยาลัย และบางคนอยูใ่ นโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม ซึ่ งบัดนี้เป็ นคนกาลังทางาน ของพระเจ้าอยู่
หรื อไม่ก็เป็ นครู สอนในโรงเรี ยน คริ สเตียนผูน้ าเหล่านี้ แหละได้ต้ งั สโมสรเรี ยนพระคัมภีร์ทวั่ ประเทศ
เกาหลี สโมสรเหล่านี้เปิ ดบริ การขึ้นในอาคารของคริ สตจักรบ้าง หอประชุมสาธารณะบ้าง และบางแห่ง
ใช้โรงเลี้ยงเด็กกาพร้าเป็ นสถานจัดสโมสร หรื อมีสถานที่ใดจัดขึ้นได้ก็ต้ งั ทันทีมีครู หลายคนที่สมัคร
สอนให้เปล่า ๆ และในเวลาเดียวกันก็มีนกั ศึกษาหลายคน ต้องเลี้ยงชีพด้วยการสอนชนิ ดนั้นด้วย
มีเด็กเรี ยนพระคัมภีร์ที่สโมสรเรี ยน พระคัภมีร์ที่มาร่ วมในเมืองเตกูประมาณสามพันคน และมี
ประมาณหกพันคนที่มาร่ วมในเมืองซี อูล และมีอีกหลายร้อยหลายพันคนในเมืองอื่น ๆ ซึ่ งรวมจานวน
เด็กที่เป็ นสมาชิกของสโมสรเหล่านี้แล้วมีไม่นอ้ ยกว่าหกหมื่นแปดพันคนและเด็กเหล่านี้แหละที่
อย่างไร ๆ ก็ตามไม่มีโอกาสเข้าโรงเรี ยนเลย และเด็กหกหมื่นแปดพันคนนี้แหละได้รับการศึกษาแบบค
ริ สเตียน
พระเจ้าทรงมีวธิ ีการณ์อนั ดึกดาบรรพ์ของพระองค์ที่จะช่วยประเทศเกาหลีที่ถูกภัยสงคราม เข้า
มาทาร้ายประเทศจนย่อยยับ โดยช่างเด็ก ๆ จากแดนสมเพชเหล่านี้แหละให้เป็ นเพชรพลอย
“ดุจดาราประกายพฤกษ์
ดุจเพชรพลอยในมงกุฎ
ศิษย์พระองค์จึงจะส่ องแสง
ไพโรจน์มาจากท่าน
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บทที่ 12
คริสตจักรพืน้ เมือง
ไม่กี่ปีมานี้เองข้าพเจ้ามีโอกาสขับรถไปบนแม่น้ ายาลูซ่ ึ งไม่ใช่ริมน้ าแต่บนน้ าทีเดียว เพราะหน้า
หนาวน้ ากลายเป็ น น้ าแข็งหนาตั้งหลายฟุต จึงสามารถ ขับรถหรื อใช้เกวียนลากข้ามน้ าแข็งได้ มีบาง
แห่งเท่านั้นที่น้ าไหลเชี่ยวมากจนน้ าแข็งไม่ติดกันเป็ นก้อน หน้าหนาวน้ าในแม่น้ าเป็ นน้ าแข็งอยูต่ ้ งั สี่
เดือน ชาวจีนใช้เกวียนเทียมด้วยม้า แมนจูเรี ยสี่ หรื อห้าตัวลากเกวียน ข้ามแม่น้ าในฤดูหนาว
ขณะที่ขา้ พเจ้าขับรถไปบนน้ าแข็งบนแม่น้ ายาลูรถยนต์เก่าแก่สมัยโบราณของข้าพเจ้าก็เกิดเสี ย
ข้าพเจ้ารู ้แน่วา่ จะทาการซ่อมแซมหมดในเวลามืดและหนาวเช่นนี้คงไม่สาเร็ จ คงจะทาให้เพียงซ่อมแซม
เล็กน้อยเท่านั้นข้าพเจ้ารู ้วา่ มีคริ สตจักรแห่งหนึ่งตั้งอยูห่ ่างจากรถที่เสี ยนี้ประมาณสามไมล์ ข้าพเจ้าไม่
เคยไปคริ สตจักรนั้นเลยแต่รู้จกั เจ้าหน้าที่บางคนที่มาประชุมอบรมและที่มาประชุมสภาคริ สตจักร
ข้าพเจ้าไม่กล้าขับรถฝ่ าความมืดไปในที่อา้ งว่างเช่นนั้น
และก็ไม่สามารถจะไปยังจุดหมายปลายที่
ข้าพเจ้าตั้งใจจะไป ข้าพเจ้าส่ งผูช้ ่วยคนหนึ่งล่วงหน้าไปสื บหาคริ สตจักรแห่งนั้น
ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังขับรถยนต์ของข้าพเจ้าซึ่ งเดินไม่สะดวกนักแล่นไปบนแม่น้ าซึ่ งมีหิมะปก
คลุม และกาลังเริ่ มมืดตอนหัวค่า ข้าพเจ้าสังเกตได้วา่ มีคนสองคนกาลังคอยข้าพเจ้าอยูแ่ ล้ว
ห่ออาหารและม้วนที่นอนของข้าพเจ้ามีคนหามขึ้นไปบนบ้านริ มฝั่งซึ่ งเจ้าของบ้านใจดีให้
ข้าพเจ้าพัก ขณะที่ขา้ พเจ้านัง่ รับประทานอาหาร มีแกงจืดกะหล่าปลีและข้าวหุ งเป็ นอาหารเย็นมื้อนั้นอยู่
ผูป้ กครองคริ สตจักรมาถามข้าพเจ้าว่า จะเต็มใจนาประชุมในคริ สตจักรคืนนั้นหรื อไม่? ข้าพเจ้าก็บอกว่า
ได้ แต่ยงั สงสัยว่าจะมีคนมาประชุมกันอย่างไร บรรดาสมาชิกก็ไม่รู้วา่ ข้าพเจ้าจะมาและคืนวันนั้นก็
ไม่ใช่คืนที่มีการประชุมปกติ และหมู่บา้ นก็ไม่มี เป็ นละแวกของชาวนาที่ต้ งั บ้านเรื อนกระจัดกระจายกัน
อยูเ่ ป็ นหย่อม ๆ ผิดกับชาวนาเกาหลีภาคใต้ที่อยูร่ วมกันเป็ นหมู่บา้ นทาด้วยกระโจมมุงหญ้าหรื อใช้ใบ
จากมุงหลังคา (เหมือนกับชาวนาเมืองไทย)
“ส่ งคนไปบอกก็ได้ เขามากันเองละครับ” เจ้าของบ้านรับรอง ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรับคาเชิ ญ
ข้าพเจ้าคิดว่า คงจะมีคนมาประชุมราว ๆ 15-20 คนเป็ นอย่างมาก
สักครู่ หนึ่งต่อมาเราก็ไปที่อาคารของคริ สตจักรข้าพเจ้าแปลกใจมากที่พบอาคารสมัยใหม่ก่ออิฐ
ถือปูนมีกะจกสี กรุ หนาต่าง พื้นขัดมันอย่างดี มีออร์ แกน มีธรรมสาน์ และเก้าอี้ พร้อมกับม้ายาว ๆ
สาหรับคนร้องเพลง
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และข้าพเจ้ายิง่ แปลกใจมากกว่านั้นอีกที่เห็นคนมาประชุมคืนวันนั้นสองร้อยสามสิ บคน แต่งตัว
นัง่ คอยข้าพเจ้าอยูแ่ ล้ว การประชุมดาเนิ นไปอย่างดี และเขาสนใจฟังจริ ง ๆ
ภายหลังที่อธิ ษฐานปิ ดประชุมแล้วผูป้ กครองของคริ สตจักรนั้นมาบอกแก่ขา้ พเจ้าว่า
“ท่าน
อาจารย์เป็ นมิชชันนารี คนแรกที่มาเยีย่ มคริ สตจักรของเรา”
ต่อมาอีกปี หนึ่งหรื อสองปี ข้าพเจ้ามีโอกาสไปอบรมพระคัมภีร์ในคริ สตจักรนั้น กลางคืนมีคน
มาประชุมไม่ต่ากว่าเจ็ดร้อยคน และคนเหล่านี้มาจากไหนข้าพเจ้าไม่สามารถบอกได้
ณ ที่น้ นั แหละคริ สตจักรนี้ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ ายาลูตอนเหนือ คริ สตจักรนี้คริ สเตียนชาวเกาหลี
เป็ นผูก้ ่อตั้งขึ้น ตัวอาคารของคริ สตจักรก่อสร้างขึ้นด้วยเงินของคริ สเตียนชาวเกาหลีและโดยแรง ของ
ชาวเกาหลีท้ งั สิ้ นคริ สตจักรมีตึกเรี ยนรวีวารศึกษา มีคณะยุวชน มีพวกนักร้อง ๆ เพลงถวายพระเกียรติ
และมีสมาคมสตรี สาหรับส่ งเสริ มมิชชันนารี แต่คนพวกนี้ไม่เคยเห็นหน้าของมิชชันนารี เลย นี่แหละ
เป็ นคริ สตจักรพื้นเมืองจริ ง ๆ
แต่กระนั้นยังไม่ใช่เป็ นของแปลกหรื อมีขอ้ ยกเว้นเพราะคริ สตจักรเกาหลีท้ งั หมดเป็ นคริ สตจักร
ประจาพื้นเมืองอยูแ่ ล้ว ความจริ งคริ สตจักรเป็ นเรื่ องที่ฝังลึกเข้าไปในชีวติ จิตใจของชาวนาเกาหลีนาน
มาแล้ว
เมื่อ ค.ศ. 1885 ดอกเตอร์ ฮอเรส แกรนท์อนั เดอร์ วดู เป็ นมิชชันนารี ต่างด้าวคนแรกไปถึง
ประเทศเกาหลี อันเดอร์ วดู พักอยูท่ ี่กรุ งซี อูลไม่กี่สัปดาห์เมื่อผูแ้ ทนชาวเกาหลีได้มาหาท่าน
“พวกเราเป็ นคริ สเตียนเราอยูใ่ กล้ทะเลในจังหวัดหวังเฮ เราอยากเชิญท่านอาจารย์ไปเยีย่ มเรา”
ชาวเกาหลีพวกนั้นพูดกับอาจารย์อนั เดอร์ วดู
“พวกคุณหมายว่าอะไรที่วา่ เป็ นคริ สเตียนแล้ว?”ดอกเตอร์ อนั เดอร์ วดู ถามอย่างไม่แน่ใจ “ผม
เป็ นมิชชันนารี คนแรกที่มาถึงประเทศเกาหลี ถึงเมืองซี อูลไม่ถึงสัปดาห์ และยังไม่เคยออกไปสอนที่
ไหนเลยแล้วพวกคุณจะว่าเป็ นคริ สเตียนแล้วได้อย่างไร ผมยังไม่เข้าใจ?”
“พวกเราอยูใ่ กล้ทะเลและเป็ นชาวประมง บางครั้งเราไปเยีย่ มประเทศจีน และมีบางคนในพวก
เราได้ยนิ เรื่ องของพระเยซูจากประเทศจีน เพื่อนของเราคนหนึ่งรู ้จกั ภาษาจีนและอ่านหนังสื อจีนได้ดี
เขาซื้ อพระคัมภีร์เป็ นภาษาจีนมาเล่มหนึ่ง เขาอ่านและอธิ บายใหพวกเราฟัง เราเชื่ อและเข้าใจ เราจึงสร้าง
อาคารประจาคริ สตจักรของเราแห่งหนึ่ง
เราจัดให้มีการนมัสการพระเจ้าเหมือนกับที่เขาทากันใน
ประเทศจีน ฉะนั้นขอเชิญอาจารย์ไปเยีย่ มพวกเราบ้าง”
ดอกเตอร์ อนั เดอร์ วดู ใช้ลาเป็ นพาหนะออกไปเยีย่ มคริ สเตียนหมู่น้ นั ที่ตาบลซอไร ที่ริมฝั่งทะเล
เหลืองแน่นอน อันเดอร์ วดู ไปพบคริ สตจักรเล็ก ๆ ตั้งอยูท่ ี่นนั่ แล้ว มีผใู ้ หญ่ประมาณห้าสิ บคนและมีเด็ก
เป็ นจานวนมาก อันเดอร์วดู สอบถามคนที่จะเตรี ยมตัวรับบัพติศมาและได้ถามคาถามยาก ๆ แก่คน
59

เหล่านั้นหลายข้อ และมีมากกว่ายีส่ ิ บคนที่มีความรู ้เรื่ องพระเจ้า ว่าพระเจ้าทรงเตรี ยม ทางรอดพ้นบาป
โดยการหลัง่ พระโลหิ ตบนไม้กางเขน อันเดอร์ วดู รู ้แน่นอนว่าคนพวกนั้นเดินตามคาสอนของพระกิตติ
คุณจริ งๆ
เมื่อไปเยีย่ มครั้งแรกก็ต้ งั ต้นให้ศีลบัพติศมาและรับเหล่านั้นเข้าเป็ น คริ สตสมาชิกของ
คริ สตจักร
เรารู ้สึกเสี ยใจอย่างยิง่ ที่คริ สตจักรนั้นตั้งอยูเ่ หนื อเส้นขนานสามสิ บแปด ฉะนั้นเราจึงไม่รู้เรื่ อง
ของคริ สตจักรนั้นมากนัก แต่เรารู ้วา่ มีคริ สเตียนหลายพันคนในจังหวัดนั้นได้ ถูกฆ่าตายก่อนที่
คอมมิวนิสต์ จะถอยทัพเมื่อ ค.ศ. 1950
ตั้งแต่กลับมาจากเยีย่ มบ้าน (สหัฐอเมริ กา) ข้าพเจ้ามีโอกาสไปพิธีฉลองโบสถ์ใหม่ของ
คริ สตจักรหลาย ๆ แห่งในละแวกที่เราอยู่ มีบางคริ สตจักรต้องสร้างแล้วถึงสองครั้งที่สาม เพราะอาคาร
เดิมที่สร้างแล้วถึงสองครั้งคับแคบเกินไป และแต่ละแห่งไม่เคยมีมิชชันนารี ไปเยีย่ มเลยเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่าสิ บห้าปี
ข้าพเจ้าไปเยีย่ มคริ สตจักรใหม่ๆ ประมาณสามสิ บแห่งที่ต้ งั ขึ้นภายในหนึ่งปี บางแห่ งมีคริ สต
สมาชิกประมาณสี่ ร้อยคนและมีตวั โบสถ์ประจาคริ สตจักรอย่างดีบางแห่งก็เป็ นเต้นท์ใหญ่หรื อเป็ นบ้าน
ที่ซ่อนใหม่ และโดยมากข้าพเจ้าเป็ นมิชชันนารี คนแรกที่ไปเยีย่ มเยียนคริ สตจักรเหล่านั้นแต่ละแห่ง
และยังมีอีกหลายแห่งที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ไปเยีย่ มคริ สตจักรเหล่านั้นมีอยูท่ วั่ ประเทศเกาหลี มีผพู ้ ดู
ไว้วา่ “จะใช้มิชนั นารี เพียงไม่กี่คนทาการเผยแพร่ ให้ชาวตะวันออกรู ้จกั พระเยซูได้หมดนั้นก็เป็ นการยาก
ที่จะทาให้สาเร็ จได้ งานเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระเยซูจะต้องทาโดยชาวพื้นเมืองนั้นเองจึงจะสาเร็ จ”
และตามความเป็ นจริ งแล้วมิชชันนารี เพียงไม่กี่คนไม่ได้ ทาการเผยแพร่ พระกิตติคุณทัว่ ประเทศเกาหลี
เลย การงานนั้นได้ทาเร็ จไดยชาวเกาหลีท้ งั สิ้ น
บางทีผอู ้ ่านคงจะรู ้สึกสะดุง้ ใจ เมื่อพูดว่าหน้าที่สาคัญของมิชชันนารี น้ นั ไม่ใช่การนาวิญญาณ
แต่หน้าที่สาคัญของมิชชันนารี คือสถาปนาคริ สตจักรให้เป็ นคริ สตจักรนาวิญญาณ
คือคริ สตจักรที่
สมาชิกแต่ละคนเป็ นพยานเพื่อพระเยซู
เป็ นความจริ งที่เราจาเป็ นต้องนาคนให้รู้จกั พระเยซูเสี ยก่อน เราจาเป็ นต้องนาวิญญาณเพื่อเราจะ
ได้วตั ถุมาสร้างเป็ นคริ สตจักรชนิดที่สามารถนาวิญญาณได้ เราจะต้องนาวิญญาณเพื่อเป็ นตัวอย่างและ
กระตุน้ และแสดงให้คนเห็นเป็ นแบบฉบับว่าคริ สตจักรที่จะจาเจริ ญได้ก็ตอ้ งเป็ นคริ สตจักรอย่างนี้ คริ ส
เตียนชาวพื้นเมืองก็ยอ่ มดูตวั อย่างจากมิชชันนารี ชาวต่างด้าวว่าทางานอย่างไร โดยเฉพาะงานเริ่ มต้นครั้ง
แรก แต่บางครั้งชนชาวพื้นเมืองทางานได้ดีกว่าครู ต่างด้าวจนครู ที่มาสอนต้องอาย เพราะลูกศิษย์ทาได้
ดีกว่าครู เราจาเป็ นต้องนาวิญญาณ “ความวิบตั ิจะมีแก่ขา้ พเจ้าถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศพระกิตติคุณ”
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แต่หน้าที่อนั แท้จริ งของมิชชันนารี คือทาให้คริ สตจักรนั้นเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้น และให้คริ สตจักรลง
มือทางานการมีคริ สตจักรแล้วไม่หมายว่าเป็ นการสิ้ นสุ ดลงแค่น้ นั คริ สตจักรเป็ นอุปกรณ์ที่จะใช้เป็ น
เครื่ องมือทางาน มีคนหนึ่งเขียนจดหมายไปยังอาจารย์ผสู ้ อนศาสนาว่า “จงจาไว้วา่ คริ สตจักรไม่ใช่อาณา
บริ เวณที่ท่านจะทางาน แต่คริ สตจักรเป็ นพลังงานที่ท่านจะนาออกใช้ให้ทางาน”
มีคณะมิชชัน่ ในบางประเทศรู ้สึกว่าหน้าที่ที่สาคัญที่สุดของเขาก็คือจะต้องเผยแพร่ พระกิตติคุณ
แล้วมอบหน้าที่ดูแลและให้คริ สตจักรเจริ ญขึ้นนั้นไว้กบั หัวหน้าคริ สตจักรชาวพื้นเมืองให้จดั การต่อไป
แต่ความจริ งมิชชันนารี ควรทางานด้วยกันกับชาวพื้นเมือง ข้อนี้เป็ นความเชื่ อมัน่ ของมิชชันนารี ผกู ้ รุ ย
ทางการงานในเกาหลีและข้อความจริ งนี้ยงั ฝังอยูใ่ นใจของคริ สเตียนยุคแรก ๆ คือเขารู ้วา่ มีความ
รับผิดชอบที่จะต้องเอาชนะจิตใจคนพื้นเมืองด้วยกันเองให้รู้จกั พระเยซู
ข้าพเจ้าก็ทาหน้าที่อย่างมิชชันนารี อเมริ กนั ประจาประเทศเกาหลีท้ งั หลายเขาทาการเผยแพร่
พระกิตติคุณกล่าวคือข้าพเจ้าไปเที่ยวเยีย่ มเยียนคริ สตจักรต่าง ๆ ที่อยูต่ ามชนบท โดยมากไม่มีศิษยาภิ
บาล ทางานโดยหมุนเวียนไปจากคริ สตจักรนี้ไปยังคริ สตจักรนั้นเรื่ อย ๆ ไปจนรอบ ทุก ๆ แห่งที่ไป
เยีย่ มก็มกั มีการนาคริ สเตียนใหม่ ๆ ที่คริ สเตียนที่ชาวพื้นเมืองนั้น ๆ นามาให้รู้จกั พระเยซูภายในหก
เดือนที่ล่วงมาแล้ว คนพวกนั้นได้รับการอบรมในฐานะเป็ นคนใหม่ และคนที่เป็ นคริ สเตียนมานานแล้ว
ก็ให้รับบัพติศมาได้เลย ถ้าไม่มีคริ สเตียนใหม่หรื อมีใครพร้อมจะรับศีล บรรดาผูน้ าของคริ สตจักรจะถูก
เรี ยกตัวมาประชุมกันและถามว่าทาไมเป็ นเช่นนั้น
ในประเทศเกาหลีถา้ จะสอนให้คนตัดสิ นใจรับพระเยซูก็ไม่สู้ยากนัก
แต่การที่จะทาให้คน
เชื่อถือมัน่ คงเป็ นการถาวรนั้นทาได้ยากมาก จะสอนให้คนเป็ นคริ สเตียนจริ ง ๆ และหมัน่ ไปนมัสการ
พระเจ้าเสมอนั้นก็ทาได้ยากมาก เราจะทางานเบาะ ๆ แล้วปล่อยให้ตามเรื่ องตามราวหาได้ไม่
“จงออกไปประกาศพระกิตติคุณแก่คนทุกคนทัว่ โลก”
เป็ นงานเศษหนึ่งส่ วนสิ บของงาน
ทั้งหมดเท่านั้นแต่งานที่ “สอนให้เขาถือสิ่ งสารพัตรทั้งปวงที่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายนั้น” เป็ นงานเศษ
เก้าส่ วนสิ บของงานทั้งหมดที่พระเยซูทรงสั่งไว้ มีผปู ้ กครองของคริ สตจักรแห่งหนึ่งเล่าความจริ งให้
ข้าพเจ้าฟังว่า เขาได้รับบัพติศมามาแล้วตั้งสามปี ก่อนที่เขาจะเข้าใจว่าอะไรเป็ นอะไรในคริ สต์ศาสนา
เขารู้จกั คาถามคาตอบอย่างดีแต่มนั ยังไม่ซาบซึ้ งเข้าไปในหัวใจเลย
“ถ้าแม้คนหนึ่งคนใดอยูใ่ นพระคริ สต์ คนนั้นเป็ นคนถูกสร้างใหม่แล้ว” ถูกแล้ว แต่มนั ต้องกิน
เวลานานที่จะเปลี่ยนนิสัยของความคิดและการกระทา บางทีที่จะสอนให้คริ สเตียนใหม่ ๆ จาได้วา่ วัน
ไหนเป็ นวันอาทิตย์ก็ทาได้ยากเสี ยแล้ว
แต่งานทุกสิ่ งดังกล่าวแล้วจะต้องปฏิบตั ิโดยชาวพื้นเมืองนั้นเอง โดยมากมิชชันนารี ต่างด้าวจะ
สอนให้ได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้น
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การเผยแพร่ พระกิตติคุณและกรประชุมฟื้ นใจมักกระทากันเสมอ ๆ มีคนมาประชุ มมากมาย
ใบปลิวเอาออกแจกกันเป็ นพัน ๆ มีหลายคนยกมือขึ้นต้อนรับพระเยซู ครั้นเมื่อเลิกประชุมแล้ว
เหตุการณ์ก็เข้าอยูใ่ นขั้นปกติอย่างเดิม ถูกแล้วการที่มีการประชุมเร้าใจเป็ นของสาคัญและไม่ตอ้ งสงสัย
ว่ามีคนหลายคนได้รับความรอดพ้นจากบาป และจิตวิญญาณของคนเหล่านี้ เป็ นของมีราคามากสาหรับ
พระเจ้า
ยุคนี้เป็ นยุควิทยาศาสตร์
ฉะนั้นคนจึงนาเครื่ องมือร้อยแปดมาใช้เป็ นอุปกรณ์การสั่งสอน
เพื่อให้คนเกิดความสนใจเช่นมี เครื่ องขยายเสี ยง มีวทิ ยุ ภาพยนต์เสี ยง และการประชุมฟื้ นฟูเป็ นหมู่ใหญ่
ผลก็ได้รับอย่างน่าตื่นเต้น
แต่มีปัญหาว่าจะทาให้คนเหล่านี้มีความเชื่อหรื อศรัทธาในระดับถาวรได้
อย่างไร? แน่นอนอุปกรณ์ ๆ อย่างที่ใช้ยอ่ มนาให้เกิดประโยชน์บา้ งไม่มากก็นอ้ ยแต่อุปกรณ์เหล่านี้
บางครั้งก็เป็ นการเลยความสามารถของคริ สเตียนสามัญทัว่ ๆ ไป แน่นอน ชาวพื้นเมือง จะไม่ทาสิ่ งที่เขา
เห็นชาวต่างด้าวทาถ้าเกินความสามารถของเขาไป
ชาวเกาหลีเปิ ดประตูตอ้ นรับพระกิตติคุณมากมายซึ่ งไม่เคยมีเช่นนี้มาก่อนเลย
เมื่อเริ่ ม
สงครามโลกครั้งที่สองในเมืองเตกู มีคริ สตจักรเพียงเจ็ดแห่งเท่านั้น เมื่อเรากลับมาอีกใน ค.ศ. 1947
ปรากฏว่ามีคริ สตจักรเพิม่ เป็ นสิ บเจ็ดคริ สตจักร แต่เดี๋ยวนี้มีถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิ บแห่ง และในเมืองอื่น ๆ
ของประเทศเกาหลีก็ปรากฏว่าคริ สตจักรได้เพิ่มขึ้นด้วย
มีผสู ้ อนศาสนาคนหนึ่งถูกส่ งออกไปทางานในหมู่บา้ นชาวนาเกาหลีซ่ ึ งไม่เคยมีคริ สตจักรมา
ก่อนเลย ภายในแปดสัปดาห์เท่านั้นมีคนเป็ นคริ สเตียนถึง 237 คน รวมทั้งหญิงชายและเด็ก ๆ ด้วย แต่ก็
เป็ นความจาเป็ นเหลือเกินที่ตอ้ งอยูป่ ระจากับชาวนานั้นอย่างน้อย
อีกหกเดือนเพื่อสอนเขาให้
ข้อปลีกย่อยต่อไป หรื อมิฉะนั้นคนพวกนั้นที่สมัครใหม่ ๆ ก็จะหายไปเหมือนอย่างที่เขาเข้ามา
เหมือนกัน
หลายปี มาแล้วดอกเตอร์ ดับลยู.แอล.สวอลเลน เอาต้น แอปเปิ ลมาปลูกในสนามหญ้าที่บา้ นพัก
ของเขาที่เกาหลี แล้วมีคนส่ งต้นแอปเปิ ลมาให้อีกจากอเมริ กาถึงสองร้อยต้น เขาไม่มีที่ดินพอจะปลูกต้น
แอปเปิ ลนั้นฉะนั้นเขาจึงนาไปปลูก ยังคริ สตจักรชนบทในประเทศเกาหลี
“ผลไม้ชนิดนี้เรามีในประเทศอเมริ กา” สวอลเลนพูดแก่ชาวชนบท “ผมไม่ทราบว่าคุณชอบ
ผลไม้ชนิดนี้หรื อไม่ แต่คุณลองไปปลูกดูก็แล้วกัน”
สวอลเลนได้แสดงตัวอย่างถึงวิธีปลูกต้นแอปเปิ ลและวิธีรักษาต้นและวิธีพน่ ยารักษาผลอ่อน
เมื่อต้นแอปเปิ ลโตและกาลังออกผล ชาวพื้นเมื่องเกาหลีบอกว่า “ผลไม้อเมริ กนั ของคุณไม่หวานและน้ า
ไม่มากเหมือนลูกแพร์ ของเรา แต่อย่างไรก็ดีเราชอบแอปเปิ ลเหมือนกัน”
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เขารู ้จกั วิธีต่อตาและผลิตต้นไม้ใหม่ออกมา ชาวญี่ปุ่นเริ่ มสนใจและบริ ษทั ขายแอปเปิ ลเริ่ มต้น
ขึ้น บัดนี้ถา้ จะนัง่ รถไฟในเกาหลีเราจะเห็นสวนแอปเปิ ลมองสุ ดลูกหูลูกตา ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
เขาจะบรรทุกแอปเปิ ลขึ้นรถไฟส่ งไปเป็ นสิ นค้าเข้าญี่ปุ่นและจีนเดี๋ยวนี้ แอปเปิ ลมีทวั่ ไปในประเทศ
เกาหลี และชาวเกาหลีนึกว่าแอปเปิ ลเป็ นผลไม้ของชาวเกาหลีเอง
มีชาวเกาหลีถามข้าพเจ้าว่า “ประเทศอเมริ กามีลูกแอปเปิ ลไหม?”
ตาม ทานองเดียวกัน เราจะต้องเพาะเมล็ดพืชชัว่ นิรันดร์คือพระวจนะของพระเจ้า
มิชชันนารี คนเดียวนาพืชพระกิตตคุณมาหว่านครั้งแรกลงใจจิตใจของคนไม่กี่คน แล้วพืชนั้นก็
หว่านต่อ ๆ กันไปจากหัวใจนี้ส่งไปยังหัวใจโน้น คนทางานยังมีนอ้ ยแต่การเกี่ยวเก็บนั้นยังมีมาก “พระ
วจนะนั้นได้บงั เกิดเป็ นเนื้ อหนัง และได้อาศัยอยูก่ บั เรา และเราไม่เห็นสง่าราศีของพระองค์เหมือนสง่า
ราศีซ่ ึงบุตรองค์เดียวได้จากพระบิดาบริ บูรณ์ไปด้วยคุณและความจริ ง”

“พระคริสต์ ในดวงใจของชาวเกาหลีเป็ นพระคริสต์ ซึ่งประทับอยู่ใน
ใจของสาวกทีพ่ ระองค์ ทรงรัก”
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บทที่ 13
เปิ ดโรงเรียนด้ วยลูกระเบิด
กองทัพแดงถอยร่ นไปยังแม่น้ ายาลูภายหลังที่แม็คอาร์ เธอร์ ข้ ึนบกที่เมืองอินชอน ต่อมาภายหลัง
อีกสองเดือนกองทัพคอมมิวนิสต์จีนก็รุกกลับมาทางภาคใต้ของเกาหลีอีก แต่ทองฮัคซู ร่างกายยังไม่หาย
บอบช้ าจึงไม่สามารถถอยกลับไปพร้อม ๆ กับประชาชนอื่น ๆ ที่ล้ ีภยั ไปได้
เขาถูกตารวจแดงโบยตีอย่างบอบช้ าเพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมสมัครร่ วมเข้ากับกองทัพ และเขา
ไม่สามารถลุกเดินจากที่นอนได้เป็ นเวลาหกเดือน
เขาก็เหมือนกับนักเรี ยนพระคริ สตธรรมอื่น ๆ ในเมืองปองยาง กล่าวคือไม่ยอมกลับเข้าเรี ยนใน
เมื่อโรงเรี ยนเปิ ดสอนตามเดิน เนื่องจากระบบคอมมิวนิสต์บีบรัดการสอนมากขึ้นในโรงเรี ยนทัว่ ๆ ไป
บรรดาอาจารย์และศาสตราจรรย์ถูกฆ่าเนื่องจากไม่ยอมสอนตามระบบคอมมิวนิสต์และทางการได้
บรรจุครู คอมมิวนิสต์เข้าแทนที่
ทองฮัคซูได้รับหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลคริ สตจักรเล็ก ๆ แห่งหนึ่งและพยายามมีชีวติ อยูอ่ ย่างเงียบ ๆ
และเงียบที่สุดเท่าที่จะทาได้
แต่ตารวจแดงมีอยูท่ วั่ ไปทุกแห่ง เขาถูกจับซ้ า ๆ ซาก ๆ และถูกตบตีหน้าถูกข่มขู่ตลอดเวลา
ในขณะพวกคอมมิวนิสต์เตรี ยมเพื่อจะ “ปลดปล่อยเกาหลีใต้” มีการเรี ยกคนหนุ่ม ๆ เข้าประจา
กองทัพและคนหนุ่ม ๆ แต่ละคนจะต้องไปแสดงตนที่สถานีตารวจเขาพยายามทาตัวให้สงบในฐานะที่
เป็ นคนรักสันติสุขและเขารู ้วา่ พระเจ้าทรงเรี ยกให้เขาปฏิบตั ิเพื่อนมนุษย์เกี่ยวกับวิญญาณ เขาบอกว่าไม่
ยอมจับอาวุธขึ้นประหารพี่นอ้ งของเขาเอง
“ช่วยทางวิญญาณจิต” เป็ นเสี ยงตะโกนของหัวหน้า “นัน่ เป็ นการถือลางตรงๆ นี่วะ ศาสนาเป็ น
ฝิ่ นให้ประชาชนเมามัวเท่านั้น อเมริ กาส่ งนายหน้าปลอมตัวมาเป็ นทูตศาสนา เพื่อจะมากลืนเหยือ่ คือชาว
เกาหลี และพยายามใส่ ยาพิษเข้าในสมองของชาวเกาหลี ด้วยเรื่ องนิทานซึ่ งจะจูงใจคนให้นอ้ มตัวต่อ
นายทุนเท่านั้น”
“ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็ นองค์การประชาชนเพื่อสันติสุข”
แต่ก็รู้อยูแ่ ล้วว่าเราจะมีสันติสุขอัน
แท้จริ งไม่ได้จนกว่าเราจะมีอิสรภาพ เราจะต้องต่อสู ้เพื่อสันติภาพของญาติหญิงชายของเราทางเกาหลีใต้
ซึ่ งบัดนี้กาลังอยูใ่ ต้อุง้ เท้าของนายทุนอเมริ กนั ผูข้ ่มเหง”
“แกมานี่” เสี ยงนายจ่าตารวจคาราม “จงเอาเจ้าหมอนี่ไปสั่งสอนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ผทู ้ ี่
ขัดขวางเจตนาของประชาชน”
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นายจ่าตารวจกับลูกน้องของเขาลากตัวทองฮัคซูไปข้างหลังที่ทางานและจัดการตามคาสั่ง
ขณะที่กาลังจะถูกกลุม้ รุ มตี ทองฮัคได้อธิ ษฐานต่อพระเจ้าว่า “พระบิดาเจ้าขอทรงให้อภัยแก่เขาเพราะ
เขาไม่รู้วา่ เขาได้ทาอะไร” และเขาคิดว่าวาระสุ ดท้ายมาถึงแล้วอย่างปวดร้าว ทองฮัคจึงร้องออกมาว่า
“ขอพระองค์ทรงรับจิตวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย” แต่เปล่าเลย มันไม่ใช่สุดปลายทางของชีวติ แต่เป็ นการ
ตั้งต้นความอิสรภาพที่แท้จริ ง
เมื่อตารวจได้โบยตีเสร็ จแล้ว ก็โยนร่ างที่เลือดไหลและดูหมือนปราศจากชีวิตไว้ ทางด้านหลัง
ของสถานีตารวจ ครอบครัวของทองฮัคได้มาขอรับศพไปฝังและได้รับอนุ ญาตอย่างเกรี้ ยวกราด
เมื่อเขานาศพมาถึงบ้านก็ปรากฏว่าชีพจรของทองฮัคยังเต้นอยู่ ขณะนั้นภรรยาและมารดาของ
ทองฮัคกาลังเช็คเลือดและแต่งบาดแผลให้แล้วพาไปนอน บิดาและลุงของเขาเข้าไปในห้องด้านหลัง
คุกเข่าลงทูลของพระเจ้าให้ยืดชีวติ ของทองฮัคออกไปอีก
ทองฮัคฟื้ นคืนสติได้อีก แต่ได้รับความบอบช้ ามากและเป็ นไข้สูง ฉะนั้นกว่าจะได้เรี่ ยวแรงคืน
มาตามเดิมต้องใช้เวลาเป็ นเดือน ๆ เขาจึงไม่มีแรงจะหนีเมื่อโอกาสมาถึง แต่เดี๋ยวนี้ เขาพูดว่า “ผมโชคยัง
ดี เพราะคนอื่น ๆ ที่ถูกตีบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ภายหลังถูกตารวจยิงตายหมด กองทัพแดงมีการรบทางด้าน
อื่นมากเกินไป ฉะนั้นจึงไม่มีเวลาที่จะมองเอาใจใส่ กบั บ้านของทองฮัคซึ่ งอยูใ่ นจังหวัดเล็ก ๆ
เมื่อกองทัพแดงจัดงานด้านอื่นเรี ยบร้อยแล้ว จึงหันมาจัดการกับจังหวัดเล็ก ๆซึ่ งทองฮัคซูต้ งั
บ้านเรื อนอยูเ่ วลานั้นทองฮัคซูก็พอมีเรี่ ยวแรงหนีไปทางทะเลและเขาหนีขา้ มทะเลไปอยูบ่ นเกาะใหญ่
แห่งหนึ่งได้
หลายสัปดาห์ล่วงไปทองฮัครู ้วา่ ควรจะเดินทางลงไปทางภาคใต้แต่เขาพยายามจะติดต่อกับ
ครองครัวและพาครอบครัวไปทางใต้ดว้ ยกัน ขณะนั้นระเบียบของคอมมิวนิสต์ได้จดั ขึ้นเรี ยบร้อยแล้ว
และรัฐบาลคอมมิวนิสต์อาจสั่งประหารผูท้ ี่สมคบหรื อให้ความช่วยเหลือแก่พวกขบถได้ง่าย ๆ แม้เขา
รู้ตวั เสี่ ยงภัยเช่นนั้นเขาก็พยายามขึ้นบกบนพื้นแผ่นดินใหญ่ได้โดยปลอมตัวเป็ นพวกคนเรื อหาปลา ทอง
ฮัคต้องเดินทางในเวลากลางคืนและในที่สุดก็มาถึงบ้านเล็กๆ ของเขา ซึ่ งมีโอกาสร่ วมความยินดีกบั
ครอบครัวอย่างเงียบ ๆ
ทองฮัคไม่สามารถพาครอบครัวเดินทางไปตามถนนในเวลากลางวัน การเดินทางข้ามภูเขาใน
เวลากลางคืนก็ลาบาก เพราะมีเด็กเล็ก ๆ สองคนกับลูกอ่อนเพิ่งเกิดใหม่อีกหนึ่งคน
ทองฮัคซูจะทาอย่างไรต่อไป?
เขาพบถ้ าในภูเขาแห่งหนึ่งไกลจากตัวบ้านของเขาออกไป
ประมาณยีส่ ิ บห้ากิโลเมตร เขาเล็ดลอดเข้ามาในเมืองเพื่อซื้ อเสบียงอาหารได้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น
วันหนึ่งเขาได้ยนิ เสี ยงปื นรัว ไม่ใช่ปืนเล็กเท่านั้นแต่เป็ นเสี ยงปื นกลหนักทองฮัคลอดลงเขาไป
ตามพุม่ ไม้ และพบกองทหารสหประชาชาติที่เป็ นชนชาติเกาหลีและชาติอเมริ กนั พร้อมกับรถจิ๊ปและ
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รถหุม้ เกราะเขาสาแดงตัวให้เพื่อนเกาหลีดว้ ยกันทราบว่าเขาเป็ นใครและอาสาเป็ นคนนาทาง เมื่อเขาทา
หน้าที่ของเขาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เขาได้รับอนุญาตให้พาครอบครัวขึ้นรถยนต์สาหรับบรรทุกอาวุธลงไป
ทางใต้
เขาพักอยูศ่ ูนย์รวมสาหรับผูล้ ้ ีภยั ณ อ่าวเมืองกูนซานขณะที่คอยอยูน่ ้ นั ทองฮัคซูได้ทราบข่าว
ทางหนังสื อพิมพ์วา่ โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมแห่งใหม่จะเปิ ดขึ้นที่เมืองเตกูข่าวนี้ทาให้ทองฮัคมีความปิ ติ
ยินดีมากเพราะจะได้เรี ยนต่อให้สาเร็ จจากที่ได้เรี ยนค้างไว้ เขาเตรี ยมเดินทางไปเมืองเตกู ข้าพเจ้าได้รับ
หน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมแห่งนี้ โรงเรี ยนใหม่น้ ีไม่มีห้องเรี ยนไม่มีหอ้ งนอนสาหรับ
นักเรี ยนประจา ไม่มีหอ้ งสมุด ไม่มีหนังสื อ ไม่มีเครื่ องอุปกรณ์ และมีเงินบารุ งโรงเรี ยนแต่เพียงเล็กน้อย
มีครู ที่ทรงคุณวุฒินอ้ ยแต่มีนกั เรี ยนสมัครเรี ยนมาก ในเดือนกันยายนมีนกั เรี ยนประเภทเดียวกับทองฮัค
ได้ไหลหลัง่ กันเข้ามาเรี ยนในเมือง มีหลายคนเดิมมีภูมิลาเนาอยูเ่ กาหลีเหนือซึ่ งเป็ นแดนที่มีคริ สเตียน
มากมาย โดยมากนักเรี ยนพวกนี้หนีมาจากทางเหนื อเมื่อจีนแดงเริ่ มบุกเกาหลี และเกือบทุก ๆ คนเคย
ผ่านการถูกรังแกมาแล้ว คือบางคนถูกญี่ปุ่นข่มเหงและที่ร้ายแรงที่สุดคือถูกพวกคอมมิวนิสต์เบียดเบียน
บางคนต้องไปซ่อนตัวอยูบ่ นภูเขาเป็ นเดือน ๆ บ้างก็ขดุ หลุมซ่อนตัวอยูใ่ นบ้านเป็ นเวลาแรมเดือน บาง
คนหนีไปอยูต่ ามเกาะไปทะเล เกือบทุกคนถูกตารวจไล่ตามจับ ถูกล่าตัว ถูกตบหน้า ถูกซ้อม โบยตี และ
ถูกขังคุก บางคนหนีมาจากกองทัพแดงเพราะถูกบังคับให้สงคราม
นักเรี ยนพวกนี้ ต่างมีความยินดีมากที่ได้พบหน้ากันอีก “นี่คุณหนีหลุดมาได้อย่างไร?” “ผมได้
ข่าวว่าคุณถูกฆ่าตายแล้ว ฯลฯ” นี่ลว้ นแต่เป็ นคาถามที่ต่างคนต่างสนทนากันอยูเ่ สมอ “กิมและลีหนี
ออกมาไม่พน้ ทั้งสองคนถูกฆ่าตาย กังถูกบังคับตัวให้อยูก่ องทัพแดงชอยและชางถูกกักตัวเป็ นเชลยศึก
ของกองทัพอเมริ กนั ”แล้วก็เรื่ องอื่น ๆ อีก เขาคุยกันเรื่ อยไป
ทองฮัคได้หอ้ ง ๆ หนึ่งอยูใ่ ต้ถุนตัวโบสถ์คริ สตจักรกลาง เขาใช้เป็ นที่อาศัยพร้อมกับครอบครัว
ของเขา จะแบ่งเป็ นห้อง ๆ หรื อ? เขาจัดให้ไม่ได้ เพราะที่มนั จากัดเกินไป และทาได้ก็จดั ให้มีเพียงมุม ๆ
หนึ่งของห้องกว้างหกฟุตยาวหกฟุตเป็ นที่อาศัย และใช้ม่านกั้นเอาเท่านั้นก็จดั ว่าที่พกั ขนาดดีแล้ว แต่นนั่
ก็เป็ น “บ้าน” เขาสามารถไปโรงรี ยนได้โดยไม่ถูกจับหรื อถูกตบหน้าหรื อถูกโบย เมืองเตกูเป็ นเมืองหนึ่ง
ในสองเมืองที่กองทัพคอมมิวนิสต์ไม่ได้เข้ายึดครอง กองทัพแดงบุกเข้ามายังอีกเจ็ดกิโลเมตรจึงจะถึงตัว
เมือง และมีลูกระเบิดเพียงไม่กี่ลูกที่ตกลงในเมือง พลเมืองเดิมมีประมาณ 300,000 คน แต่มีพลเมือง
เพิม่ ขึ้นเป็ นสองเท่าตัวเพราะคนอพยพลี้ภยั สงครามเข้ามาเพิม่ เติม
ครอบครัวของทองฮัคเป็ นชาวชนบท
เมื่อมาเห็นตัวเมืองที่ถูกลูกระเบิดและถูกระเบิดน้อย
เช่นนั้นทาให้ได้รับความตื่นเต้นมาก ถนนแคบ ๆ มีคนลี้ภยั มาเต็มถนนผูค้ นไปมาขวักไขว่ รถบรรทุก
และรถจิ๊ปวิง่ ไป ๆ มา ๆ
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คริ สตจักรหลายแห่งในเมืองนี้ได้ตกลงกันว่า
จะจัดการสร้างตึกทาเป็ นห้องเรี ยนสาหรับ
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรม และการก่อสร้างพึ่งจะเริ่ มลงมือทา เรามีบา้ นพักของมิชชันนารี วา่ งอยูห่ ลัง
หนึ่ง ว่างหรื อ? เปล่าเลย มีผลู ้ ้ ีภยั มาอาศัยอยูเ่ ต็มไปหมด พร้อมทั้งเด็ก ๆ และแมลงวันเป็ นฝูง ๆ เราได้
ชักชวนให้เจ้าหน้าที่ผตู ้ อ้ นรับผูล้ ้ ีภยั สงครามจัดหาที่พกั ให้คนเหล่านี้ให้เกือบหมด แต่วา่ ห้องใต้ถุนยังมี
คนอยูเ่ ต็ม ตึกชั้นทีหนึ่งอาจใช้เป็ นห้องทางานของโรงเรี ยน พระคริ สตธรรมได้ และใช้หอ้ งขั้นที่สอง
เป็ นหอพักสาหรับนักเรี ยนประจา ครั้งหนึ่งบ้านหลังนี้บรรจุนกั เรี ยนได้ถึง 180 คน เขายัดเยียดกันอยูท่ ุก
แห่งในบ้านนั้น ไม่วา่ จะเป็ นห้องส้วม ห้องอาบน้ าครัว ระเบียง แม้กระทัง่ ห้องดาดฟ้ าติดกับเพดานก็มี
คนอยู่ นัน่ แหละที่บรรจุคนได้ 180 คน
คริ สตจักรเวสท์เกทเป็ นคริ สตจักรใหญ่ที่สองในเมืองนั้น
ตั้งอยูห่ ่างจากที่นนั่ ประมาณครึ่ ง
กิโลเมตรคริ สตจักรนี้ อาจใช้เป็ นห้องเรี ยนใหญ่ได้
จริ งอยูโ่ รงเรี ยนหญิงต้องใช้ห้องใต้ถุนทาเป็ น
โรงเรี ยนแต่โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมให้ห้องประชุม ที่ไม่มีมา้ นัง่ เลยเป็ นห้องเรี ยนชัว่ คราว
คริ สตจักรเวสท์เซาท์อยูอ่ ีกทิศหนึ่งซึ่ งมีระยะไกลเท่ากัน เราสามารถใช้เป็ นห้องเรี ยนสาหรับ
นักเรี ยนที่เตรี ยมตัวจะเข้าโรงเรี ยนพระครสิ ตธรรมได้ นอกจากบ้านพักของมิชชันนารี ยงั ใช้ใต้ถุนของ
คริ สตจักรเป็ นหอพักสาหรับนักเรี ยนประจา ไม่มีที่นอน ไม่มีเตียง ไม่มีผา้ ห่ม ไม่มีผา้ ปูที่นอน เสื่ อที่ทา
ด้วยฟางก็พอกันความแข็งของพื้นซี เมนต์ได้บา้ ง กระดาษหนังสื อพิมพ์ก็ช่วยบรรเทาความหนาวได้บา้ ง
ในเวลากลางคืน นักเรี ยนเหล่านี้เคยผจญกับความแร้นแค้นมาแล้ว เคยนอนในถ้ าที่ภูเขาและนอนในตรง
มาแล้ว ฉะนั้นคนพวกนี้ จึงไม่เคยบ่นว่าลาบากเลย
โดยกรรมการที่คณะศิษยาภิบาลได้แต่งตั้งไว้ เราได้ซ้ื อหม้อข้าวหม้อแกง โรงครัวเราใช้สนาม
หญ้าของคริ สตจักรเป็ นที่ปรุ งอาหารและสร้างเพิงหรื อหิ้งเล็ก ๆ ไว้เก็บของ ถ้าวันไหนแดดออกดีเราก็
ถือว่าวันนั้นเป็ นวันรับประทานอาหารกลางแจ้ง ถ้าวันไหนฝนตกต่างคนต่างฉวยชามข้าวไปกินในที่
นอนของตนเอง พื้นห้องมีคนอยูเ่ ต็มไปหมด ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องรับประทานอาหารกันในที่ ๆ สาหรับ
นอน
เราคาดว่าจะมีนกั เรี ยนมาประมาณสองหรื อสามร้อยคน และได้จดั เตรี ยมที่ไว้ให้เพียงพอ แต่ที่
ประชุมใหญ่ลงมติวา่ คนที่มาจากโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมอื่นไม่ตอ้ งสอบคัดเลือก มีใบสมัครมากกว่า
หนึ่งร้อยคนถูกปฏิเสธไม่รับไว้เป็ นนักเรี ยน เนื่ องจากมีคะแนนไม่พอหน่วยแต่เมื่อลงทะเบียนเสร็ จแล้ว
เรามีนกั เรี ยนถึง 519 คน และมีมากกว่าหนึ่งร้อยคนที่จะเข้าเรี ยนปี สุ ดท้าย คือเรี ยนชั้นสู งสุ ดของ
โรงเรี ยน นัน่ เป็ นโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ง โรงเรี ยนต้องใช้อาคารของคริ สตจักร
และผูล้ ้ ีภยั ก็มีอยูท่ ุกหนทุกแห่ง ฉะนั้นจึงยากมากที่จะหาที่สาหรับให้คนนอนได้ทวั่ ถึงกัน แต่ชาวเกาหลี
มีชื่อเสี ยงเสมอในการจัดหาสิ่ งที่ไม่มีให้มีอะไรขึ้นมาได้ และในที่สุดทุกๆ คนก็มีที่ “จอด” นอน
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ตอนบ่ายวันแรกที่โรงเรี ยนเปิ ด ในสนามหญ้าคริ สตจักรกลางก็ดูไม่ผดิ อะไรกับรังผึ้ง ทุก ๆ
คนทางานบางคนก็สร้างที่ก่อไฟหุ งข้าวเพื่อให้เหมาะสมกะทะใบใหญ่บางคนก็สร้างเพิงกาบังลมเวลา
หุ งอาหารลมจะไม่ได้พดั
และในไม่ชา้ เราจะได้กลิ่นอาหารหอมๆ เตะจมูกนักเรี ยนที่หิวมากก็ลอ้ มวงกันเข้ารับประทาน
อาหารเย็นมื้อแรกทองฮัคซึ่ งรับหน้าที่เป็ นคนก่อไฟก็ลุกขึ้นยืนกล่าวว่า “สหายทั้งหลาย นี่เป็ นเหตุการณ์
สาคัญในประวัติศาสตร์ ของเรา คิดดูวา่ ตั้งแต่โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมของเราที่เมืองปองยางปิ ดมานับ
ได้กี่ปีแล้ว และให้เราคิดดูวา่ เหตุการณ์ร้ายแรงที่เราต้องผจญแล้วมีอะไรบ้างขณะนี้ เรามีความยินดีที่จะ
รับประทานอาหารมื้อแรกในสถานที่ใหม่แห่งนี้ จงให้เราก้มศีรษะขอบพระคุณพระบิดาเจ้าของเราผู ้
ทรงคุณอย่างเหลือล้น”
ครั้นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นภายในวินาทีเดียวเท่านั้นโรงครัวเล็ก ๆ ก็ปลิวว่อน พร้อม กับเสี ยงคราง
ของแรงระเบิด เศษหม้อข้าวหรื อกระทะปลิวว่อน บางชิ้นปลิวขึ้นไปสู งถึงยอดหอระฆังโบสถ์ ณ ที่ๆ
เขาก่อไฟหุ งข้าวนั้นเองมีหลุมใหญ่อยูห่ ลุมหนึ่ง ลูกระเบิดที่ทิ้งจากเครื่ องบินยังไม่ระเบิด และตกค้างอยู่
ในดินตั้งหนึ่งปี เศษ เมื่อเขาก่อไฟหุ งข้าว ความร้อนจากเตาไฟทาให้ลูกระเบิดที่ตกค้างอยูน่ ้ นั ระเบิดตูม
ออกมา
คนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บต่างรี บช่ายคนที่ได้รับบาดเจ็บส่ งโรงพยาบาลของมิชชัน่ นารี ทนั ที แต่
บาดแผลปราฏว่าไม่รุ่นแรงอะไรมากนัก น่าประหลาดใจที่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวถึงแก่กรรม ถ้าทองฮัค
ไม่หนั ไปอีกทางหนึ่งและหลับตา อธิ ษฐานขอพระพรขอบพระคุณพระเจ้าแล้วอย่างน้อยสายตาของเขา
จะต้องบอดเพราะแรงระเบิดเป็ นแน่ แต่ขอบพระคุณพระเจ้า เขาไม่เป็ นอะไร
นัน่ เป็ นการตั้งต้นรับประทานอาหารมื้อแรก ไม่มีโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมที่ไหนในโลกเขาจะ
เปิ ดโรงเรี ยนด้วยลูกระเบิดอย่างนั้น และไม่มีโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมแห่งใดจะเปิ ดเรี ยนด้วยความหวัง
ใจอย่างใหญ่หลวงเช่นนั้นด้วย แต่ไม่มีโรงเรี ยนใดที่จะต้องเผชิญกับปั ญหามากมายเช่นนั้น ทุกคนก็
มองดูและแลไปข้างหน้าด้วยความหวังใหญ่ยงิ่ พร้อมด้วยความศรัทธา
การเรี ยนเริ่ มต้นในวันรุ่ งขึ้น แม้ไม่มีโต๊ะเรี ยนเลยแต่ก็เคยนัง่ เรี ยนที่พ้นื โดยไม่มีโต๊ะกันมาแล้ว
เนื่องจากไม่มีหอ้ งสมุดค้นคว้า ฉะนั้นการแสดงปาฐกถาจึงมีถึงสัปดาห์ละ 29 ชัว่ โมง
บัดนี้ทองฮัคซูถูกเฉลิมเป็ นศาสนาจารย์แล้ว และมีคริ สตจักรเล็ก ๆ ในเมืองเตกู ซึ่งสมาชิก
ส่ วนมากเป็ นผูล้ ้ ีภยั มาจากภาคเหนื อ บ้านพักของศิษยาภิบาลเขาใช้เศษไม้ทาบ้าง ดูภายนอกแล้วรู ปร่ าง
ของบ้านก็ไม่ผดิ อะไรกับหี บใหญ่ มีคนยัดเยียดอยูก่ นั จนเต็ม แต่ครอบครัวของทองฮัคมีความสุ ขพร้อม
หน้ากัน ทุกเช้าและทุกเย็นเขาจะมาร่ วมใจกันนมัสการพระเจ้า เพื่อนบ้านจะได้ยนิ เสี ยงเพลงซึ่ ง
ครอบครัวนี้ ร้องว่า
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“พระเยซูนาโอ้ข่าวล้ าเลิศ
คาชมชื่นใจเล้าโลมประเสริ ฐ
ข้ากอบการใดอยู่ ไหนก็ดี
พระหัตถ์พระเจ้านาพาทุกที”
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บทที่ 14
ในถา้ ใต้ ดนิ
หัวใจของไพกอินคิวเต้นแรง เมื่อเขาได้ยนิ เสี ยงพูดและเสี ยงเท้าคนเดินอยูเ่ หนื อศีรษะของเขา
นัน่ คือเสี ยงของสารวัตรทหารกาองทัพบกคอมมิวนิสต์เขารู ้วา่ พวกนั้นกาลังค้นหาตัวเขาอยู่ เขา
รู ้แน่นอนกว่าถ้าพวกนั้นค้นพบที่ซ่อนตัวของเขาแล้ว เขาจะต้องถูกลากตัวออกมาอย่างไร้ความปราณี
และถ้าไม่ถูกฆ่า ณ ที่น้ นั เขาจะต้องถูกส่ งตัวเข้ากองทัพแดงแน่
“เรารู้นี่นาว่าลูกเขยของแกซ่ อนตัวอยูท่ ี่นี่ ลูกเขยของแกหลบหนีกองทัพประชาชนของประธิป
ไตยเกาหลี แกจงบอกที่ซ่อนตัวเขาเดี๋ยวนี้ หรื อมิฉะนั้นเราจะลงโทษแกเดี๋ยวนี้ ”
“ก็คุณค้นหาเอาเองซี ผมจะซ่อนเขาไว้ได้ที่ไหน? ทาไมเขาจะต้องมาที่นี่ซ่ ึงเป็ นที่จะค้นหาได้
ง่าย”
เขาได้ยนิ เสี ยงปิ ดประตูดงั ปั ง และเสี ยงคว่าของหี บใส่ ของใบใหญ่
“พระองค์เจ้าข้า” อินคิวอธิษฐานเบา ๆ “พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ายินดีจะไปอยูก่ บั พระองค์
เมื่อไรก็ได้ขา้ พเจ้าไม่มีความกล้าคนเหล่านั้นซึ่ งฆ่าได้แต่กาย ดังที่พระองค์ตรัสไว้ แต่พระองค์ทรงทราบ
แล้วว่าข้าพเจ้าได้ถวายชีวติ ของข้าพเจ้าไว้กบั พระองค์หลายปี มาแล้ว เพื่อข้าพเจ้าจะมีโอกาสรับใช้ใน
คริ สตจักรของพระองค์ ถ้าเป็ นที่พอพระทัยพระองค์แล้ว ขอทรงโปรดนาข้าพเจ้าให้ปลอดภัยอีกครั้ง
หนึ่งเหมือน อย่างที่พระองค ์์ทรงกระทาหลายครั้งมาแล้ว”
เสี ยงภายนอกก็ค่อยๆ หายเงียบไป ในขณะที่คนพวกนั้นออกไปจากบ้าน เขาต้องนอนอยูใ่ น
หลุมโตไม่เกินขนาดหลุมฝังศพเท่าใดนัก เขาขุดหลุมซ่อนตัวเองอยูใ่ นบ้านของพ่อตาของเขา ณ เมือง
เซ็นจุนทางเกาหลีภาคเหนื อ เมืองนี้มีพลเมืองประมาณสองหมื่นคน และครึ่ งหนึ่งจะพลเมืองพากันไป
นมัสการพระเจ้าที่คริ สตจักรก่อนที่กองทัพคอมมิวนิสต์เข้ามารุ กราน
อินคิวได้ถวายตัวต่อพระเจ้าเพื่อทางานของพระองค์เต็มเวลาและได้ศึกษาในโรงเรี ยนพระ
คริ สตธรรมในเมืองปองยาง
ศาสตราจารย์ประจาโรงเรี ยนได้หายหน้าไปทีละคนสองคน และผูท้ ี่จะเข้ามาสอนใหม่ จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากทางการคอมมิวนิสต์เสี ยก่อน และจะต้องเต็มในสอนในแนวทางระบบคอมมิวนิสต์
ในปี ค.ศ. 1948 โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมได้สถาปนาตัวเองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และชั้นหนึ่ง ๆ
สอนได้เกิน 50 คน และถูกคอมมิวนิสต์ควบคุมการสอนอย่างแข็งแรง
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ไพกอินคิวรู ้สึกช้ าใจเหมือนเพื่อน ๆ ของเขาอีกหลายคนที่ตดั สิ นใจไม่ไปเรี ยนต่อเมื่อโรงเรี ยน
เปิ ดภาคเรี ยนเขารับหน้าที่เป็ นผูเ้ ทศนาในคริ สตจักรแห่งหนึ่งในเมืองเซ็นจุนซึ่ งมีลีซุงดูเป็ นศิษยาภิบาล
ในคริ สตจักรที่โตกว่านั้นซึ่ งอยูใ่ กล้ ๆ กัน ไพกและคนงานของพระเจ้าคนนี้ได้สนทนาอย่างถึงใจ ลีได้
และคนงานของพระเจ้าคนนี้ ได้สนทนาอย่างถึงใจ ลีได้เล่าเรื่ องที่เขาได้ทาผิดต่อพระเจ้าโดยยอมโค้ง
คานับให้แก่พระแม่เจ้าสุ ริยาในเมื่อสมัยญี่ปุ่นบังคับ เขาได้ตดั สิ นใจว่าจะไม่ทาเช่นนั้นอีกเพราะมันขัด
ต่อมโนธรรมของเขาเอง ซึ่ งทาให้ไพกซึ่ งเป็ นคนหนุ่มตื่นเต้นมาก ไพกได้อธิ ษฐานขอให้มีความเชื่อและ
มีความมัน่ คงเช่นเดียวกัน
ในปี ค.ศ. 1949 กองทัพคอมมิวนิสต์ดูเหมือนเริ่ มจัดกาลังของเขาขึ้นอย่างเข้มแข็ง ชายทุกคน
อายุไม่เกิน 45 ปี ต้องถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร ศิษยาภิบาลลีปฏิเสธไม่ยอมไปเพราะผูร้ ับใช้ของพระ
เจ้าจะหยิบอาวุธขึ้นประหารเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันนั้นย่อมทาไม่ได้ ไพกหนุ่มคนนี้ก็เดินตามแบบนั้นด้วย
ทั้งสองคนถูกลากตัวออกไปทางานในเหมืองแร่ แห่งหนึ่งตามแม่น้ ายาลู ทาสกรรมกรเกือบทั้งหมดเป็ นค
ริ สเตียนที่ขดั ขืนไม่ยอมทาตามคาสั่งคอมมิวนิสต์ ทาสกรรมกรพวกนี้ถูกปลุกให้ลุกขึ้นตั้งแต่เช้ามืดก่อน
สว่างตั้งแต่ 4.30 น. ให้ทางานแล้วให้รับประทานอาหารเช้า ซึ่ งมีขา้ วต้มปนกับข้าวโพดชนิดที่มนุษย์
เกือบกินไม่ได้ ครั้นแล้วถูกส่ งตัวให้ไปทางานโดยเดินขบวนกันไปเป็ นแถว ๆ และต้องทางานอยูจ่ นค่า
จนทางานต่อไปอีกไม่ไหว หลายคนไม่สามารถทนต่อการทางานหนักเป็ นระยะนานชัว่ โมงและได้รับ
การพักผ่อนไม่พอ พร้อมกับอาหารเลว ๆ เช่นนั้น พวกเขาถูกบังคับให้ทางานหนักแม้จะป่ วยจนยืน
ไม่ได้ก็บงั คับให้ทางานจนล้มลงแล้วจะถูกลากตัวไป “โรงพยาบาล” และไม่มีใครได้ยนิ เรื่ องราวของเขา
อีกเลย
ในวันอาทิตย์ลีและไพกจะหนีออกไปก่อนเสี ยงแตรไซเร็ นปลุก แล้วนาประชุมนมัสการใน
คริ สตจักรต่าง ๆ ที่เคยทางานอยู่ ถ้าทหารยามจับได้ก็จะต้องถูกลงโทษโบยตีอย่างหนัก
เช้าวันอาทิตย์วนั หนึ่งทั้งสองคนถูกจับตัวได้ท้ งั สองคนถูกมัดมือไพล่หลัง มีหลักปั กไว้อนั หนึ่ง
หลักนี้เสี้ ยมปลายแหลม หลักนี้ปักไว้ตรงหน้าทั้งสองคน ทั้งสองคนถูกบังคับให้คุกเข่าลงบนหินแหลม
ๆ และมีผดู ้ ุน้ ฟื นรองตรงข้อพับหัวเข่า เขาจะเอนตัวไปข้างหน้าไม่ได้เพราะหลักแหลมที่ปักไว้จะทิ่ม
แทงหน้า และจะถอยหลังก็ไม่ได้เพราะดุน้ ฟื นจะบีบให้ปวด แดดเผาหลังของทั้งสองคนจนบวมปูดพอง
ขึ้นเป็ นผื่นแดง
บางครั้งผูท้ รมานจะเอาเขาห้อยหัวลง แล้วเอาน้ ากรอกเข้าทางจมูกจนท้องกาง แล้วปลดตัวลง
มาและกระโดดทุ่มตัวลงบนพุงที่อืดอยูน่ ้ นั พร้อมทั้งตะปูเกือก
ในที่สุดอาทิตย์เช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนปี ค.ศ. 1950 หลังจากที่สงครามเกาหลีเริ่ มต้นแล้วไพกกับ
ลี และคริ สเตียนคนหนึ่งถูกโบยตีอย่างสาหัส แล้วจับโยนลงน้ าทั้งสามคน แล้วทั้งสามก็ต้ งั ต้น
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ตะเกียกตะกายขึ้นจากน้ าแต่ผทู ้ รมานนั้นรี บตะครุ บตัวไว้ และเอาหน้า กดลงใต้ผวิ น้ า จนพวกนั้นนึกว่า
ทั้งสามคนตายแล้ว
สมาชิกคริ สตจักรผูเ้ ป็ นศิษย์ของพระเยซูที่ซื่อสัตย์ยนื เฝ้ าอยูว่ า่ ศิษยาภิบาลของเขาถูกทรมาน
อย่างไร เวลาเมื่อพวกแดงไปหมดแล้ว คริ สตสมาชิกพวกนั้นก็รีบไปรับร่ างของคนทั้งสามไว้ ปรากฏว่า
ยังไงไม่ตาย พวกเขาช่วยกันเอาน้ าออกจากปอด และใช้วธิ ี ผายปอดจนทั้งสามคนฟื้ นขึ้นมา
รุ่ งขึ้นทหารยามนั้นกลับมาอีก ศิษยาภิบาลลีถูกคุมตัวไปยังเหมืองแร่ แต่ไพกถูกบังคับให้เข้า
แถวเพื่อไปอยูก่ บั กองทัพคอมมิวนิสต์
เขาต้องเดินไปตามถนนพร้อม ๆ กับเพื่อน ๆ อีกสิ บคน เขาพยายามเดินช้า ๆ อยูข่ า้ งหลัง ทันใน
นั้นเขาได้โอกาสจึงเล็ดลอดหนีลวคูลึกข้างทาง แล้ววิง่ ไปหาพุม่ ไม้กาบังตัวเล็ดลอดต่อไป ขณะที่ตารวจ
กาลังค้นหาตัวเขาอยูอ่ ีกทางหนึ่ง เขาก็หาทางขึ้นภูเขาไปอย่างลี้ลบั และปี นขึ้นไปจนสู งสุ ด เขาเจอถ้ าลึก
แห่งหนึ่งแล้วเขาค่อย ๆ คลานเข้าไปทั้งมืด ๆ อย่างนั้นและนอนอยูอ่ ย่างเงียบ ๆ
หลังจาก นอน ซ่อนตัวอยูโ่ ดยมีอาหารแต่เพียงเล็กน้อยถึงสิ บวัน เขาจึงออกจากถ้ าในเวลา
กลางคืนและลงไปสู่ เมืองเซ็นจุน เป็ นเวลาเกือบรุ่ งสว่างแล้วขณะที่เขาปี นกาแพงเข้าทางหลังบ้านของ
พ่อตา
วันนั้นชายแก่ได้ขุดหลุมใต้พ้ืนเรื อน ไพกคลานลอดเข้าไปทางเตาผิงไฟ และใช้หินแบน ๆ ปิ ด
ปากรู ไว้พอ่ ตาของเขาก่อไฟในเตาผิง ฉะนั้นขี้เถ้าจึงกลบรอยทางที่ทาไว้ใหม่ได้สนิทสนม
หลังจากที่เขาต้องทนอยูใ่ นที่มืด ๆ มาหลายวันแล้วเนื่ องจากตารวจลับได้มาค้นบ้านอยูอ่ ย่าง
เข้มงวด ในที่สุดตารวจค้นไม่พบก็เลิกรามือไปเอง พ่อตาของเขาต่อสายไฟฟ้ าลงไปให้เขาในหลุม
เพื่อให้เขาใช้แสงสว่างและสามารถฟังวิทยุได้โดยใช้ฝาครอบที่หู
แม้เขาซ่อนตัวอยูเ่ ช่นนั้น เขาก็รู้ข่าวต่าง ๆ จากกรุ งโตเกียวและบางครั้งได้ฟังรายการเป็ นภาษา
เกาหลีซ่ ึงรัฐบาลเกาหลีใต้ส่งไปทางเกาหลีเหนื อ วันหนึ่ งเขาทราบข่าวของแม็คอาร์ เธอร์ วา่ กาลังจะขึ้น
บก ไพกตื่นทราบข่าวของแม็คอาร์ เธอร์ วา่ กาลังจะขึ้นบก ไพกตื่นเต้นมากและนึกว่าไม่ชา้ คงได้พบ
อิสรภาพแน่
และที่ประเสริ ฐยิง่ กว่าวิทยุก็คือพระคัมภีร์ซ่ ึ งพ่อตาส่ งไปให้อ่าน และทุกๆ วันเขาอ่านอย่างจริ ง
ๆ จัง ๆ
“แม้ขา้ พเจ้าจะดาเนินไปตามหว่างเขาอันมืดมัวแห่งความตาย ข้าพเจ้าก็จะไม่กลัวอันตรายเลย
เพราะพระองค์ทรงสถิตอยูด่ ว้ ยข้าพเจ้า” สดุดี 23:4
“เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ า เราจะอยูก่ บั เจ้า และเมื่อลุยข้ามแม่น้ า แม่น้ านั้นจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าเดินผ่าน
เข้าไปในกองไฟ ไฟจะไม่ลวกเจ้า หรื อเปลวเพลิงจะไม่ไหม้เจ้า” อิสยาห์ 43:2
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เขาท่องข้อพระคัมภีร์ได้หลาย ๆ สิ บข้อระหว่างที่ตอ้ งรออยูใ่ นหลุมเป็ นเวลานานเช่นนั้น
“อย่าให้ใจเดือดร้อนเพราะคนที่กระทาชัว่ ”
เขาท่องทาสดุดี บทที่ 27,37 และบทที่ 90 ยอห์น บทที่ 14,15,17 และโรมบทที่ 8 กับยอห์นฉบับ
ต้น
บางครั้งเขาได้พบคาสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ซ่ ึ งเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลย
พระสุ รเสี ยงที่น่าปลื้มใจของพระเยซูทาให้เขาตื่นเต้นยิง่ กว่าเสี ยงของนายพลแม็คอาร์ เธอร์ มี
บ่อยครั้งที่เขาได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเยซูมาตรัสแก่เขา ณ ข้าง ๆ ตัวเขา ขณะที่เขาต้องขดตัวอยูอ่ ย่าง
เดียวอึดอัดในหลุมเช่นนั้น
“ของในโลกทุกสิ่ งกาลังค่อย ๆ เสื่ อมลงในแสงสว่างแห่งพระรัศมีและพระคุณของพระเจ้า” วัน
หนึ่งขณะที่เขาฟังข่าวจากวิทยุโตเกียวว่า “กองทัพสหประชาชาติได้ข้ ึนบกที่เมืองอินชอนแล้ว และพบ
กับการต่อสู ้เพียงเล็กน้อย การต่อสู ้มุ่งหน้าไปสู่ กรุ งซีอูล”
เขารู ้วา่ อีกไม่ชา้ เขาคงหลุดออกจากการถูกฝังทั้งเป็ นและจะเห็นแสงอาทิตย์อีกครั้งหนึ่ง วันแล้ว
วันเล่าเขาได้ยนิ ข่าวดีเสมอ กรุ งซี อูลถูกยึดคืนมาได้แล้ว และกองทัพสหประชาชาติขา้ มเส้นขนาน
สามสิ บแปดไปแล้วเข้ายึดเมืองสะรี วอนและเมืองปองยางได้ เช้าตรู่ วนั หนึ่งพ่อตาของเขามาบอกว่าพวก
คอมมิวนิสต์ล่าถอยแต่ คอมมิวนิสต์ได้จบั ศิษยาภิบาลผูป้ กครองคริ สตจักรและผูน้ าคริ สเตียน หลายคน
พาไปแล้วยิงเสี ยกลางทางฉะนั้นอย่าเพิ่งออกมาจากที่ซ่อนจนกว่าพวกคอมมิวนิสต์จะล่าถอยไป
หมดแล้วจริ ง ๆ
ภายหลังเขาเองได้ข่าวว่ามีคนถูกยิงตายเป็ นจานวนร้อย ๆ ที่ออกมาจากที่ซ่อนเร็ วเกินไป เมื่อ
เดือนตุลาคมวันที่ 20 กองทัพสหประชาชาติได้เข้ามาในเมือง ประชาชนพากันโลดเต้นต้อนรับด้วย
ความยินดี ไฟกได้คลานออกมาจากที่ซ่อนของเขา
เขาพยายามลุกขึ้นยืน แต่เส้นประสาทและสมองของเขามึนจนหน้ามืด และต้องฟุบหน้าลง
เหมือนต้นไม้เหี่ยว
พอลุกขึ้นได้เขาเห็นเงาของตัวเองในกระจกอะไรช่างเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้น
ผิวหนังของเขาขาวซีดหนวดเครายาวรกรุ งรังผมผ้าเกือบจะเกล้ามวยได้ หน้าตาของเขามองดูคล้าย ๆ
คนชรา
เขาบอกว่าเขาต้องหัดเดินอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เชื อกผูกแล้วเดินไปรอบ ๆ ห้อง แม้วา่ เวลานั้นเป็ น
ฤดูใกล้ฤดูหนาวแล้วใบไม้ร่วงลงเกือบหมด แต่กระนั้นเขายังรู ้สึกว่าโลกนี้ช่างสดชื่น และอบอุ่นในกับ
แสงแดดท้องฟ้ ายังมีสีคราม น่าชื่นใจอะไรเช่นนั้น
แต่ในระยะเพียงสามวันเท่านั้นเองก็มีข่าวมาว่ากองทัพคอมมิวนิสต์มาอีกแล้ว
และกองทัพ
สหประชาชาติกาลังถอย
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ข่าวเช่นนั้นทาให้ไพก เกือบไม่เชื่อว่าจะเป็ นไปได้ข่าวลือก็สับสน แต่กระนั้นคนเป็ นจานวนพัน
ๆ พากันทิ้งบ้านแล้วหนีลงไปทางใต้ ไพกอ่อนแอเกินไปที่จะหนีไปกับพวกนั้นได้
ครั้นแล้วรุ ้งขึ้น จีนคอมมิวนิ สต์ก็เข้ายึดตัวเมืองเซ็นจุนได้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเตรี ยมตัวเล็กน้อย
ไพกก็หนีออกจากตัวเมืองโดยออกไปทางตรอกด้านหลัง และมุ่งหน้าไปทางใต้พร้อม ๆ กับคนอื่น ๆ ที่
อบพยพไปด้วยกัน
ขณะที่พวกเขาเดินทางมาไม่สู้ไกลนัก ก็พบทหารจีนคอมมิวนิสต์เข้ามาล้อมพวกที่กาลังอพยพ
แต่ไม่มีล่ามที่จะพูดกันให้รู้เรื่ องจึงก่อให้เกิดความวุน่ วาย ขนานใหญ่
ไพกสานึกตัวแน่วา่ จะต้องถูกส่ งตัวให้พวกเกาหลีแดงหรื อมิฉะนั้นก็คงถูกยิงตายกลางทาง
หรื อไม่ก็ถูกบังคับให้ร่วมกับกองทัพแดง
เขาจึงคุกเข่าลงอธิ ษฐานว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็ นน้ าพระทัยของพระองค์ขา้ พเจ้าก็จะทนได้ แต่
พระองค์ได้ทรงโปรดพิทกั ษ์รักษาข้าพเจ้ามาแล้วหลายเดือนขอพระองค์ทรงทาข้าพเจ้าให้ปลอดภัยอีก
ครั้งหนึ่งเพื่อว่า ข้าพเจ้าจะมีโอกาสรับใช้พระองค์ในคริ สตจักร”
เหมือนจะเป็ นคาตอบคาอธิ ฐาน ในทันทีทนั ใดก็มีเสี ยงกระหึ่ มของเครื่ องบินมาทางทิศใต้ และ
เสี ยงก็ดงั มากขึ้นอย่างรวดเร็ ว
“เครื่ องบินอเมริ กนั
ทหารจีนคอมมิวนิสต์แตกกระจายพากันไปซ่อนตัวตามใต้ตน้ สนทั้งสองข้างทาง ชาวเกาหลีผู ้
อพยพหลบภัยได้โอกาสต่างก็วงิ่ หนีเอาตัวรอดตายดีกว่าที่จะต้องไปทนทุกข์ทรมานโดยทหารจีน
คอมมิวนิสต์ ฉะนั้นต่างคนหนีเอาตัวรอดกันอย่างวุน่ วาย และไพกก็อยูใ่ นพวกนั้นด้วย
ขณะที่เครื่ องบินผ่านไปยังไม่สูงนัก ก็มีเสี ยงปื นกลจากเครื่ องบินพ่นออกมา คนลี้ภยั หลายล้มลง
เลือดไหลกลางถนน
โดยไม่เหลียวหลังไพกวิง่ หนี แต่วา่ เขาของเขาหมดเรี่ ยวแรงและคอก็แห้งผาก เขาซ่อนตัวในพุม่
ไม้เตี้ย ๆ ข้างถนน และพักหายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งจึงเดินทางสู่ ทิศใต้ต่อไป แต่ก็กะโผลกะเผลกไปได้
ด้วยความยากลาบากเพราะหมดแรง
เขาต้องสะดุง้ ตกใจกลัวและอิดโรยหิ วโหย ทั้งกลางวันกลางคืนเขาต้องหาโอกาสค้นหาอาหาร
ที่เจ้าของบ้านทิ้งบ้านไว้และเหลือเศษอาหารไว้บา้ งตามเรื อนร้างตามหมู่บา้ นของชาวนา แต่เขาไม่กล้า
พักในบ้านเหล่านั้น การสู ้รบยังมีอยูต่ ามภูเขา กองทัพจีนก็อยูไ่ ม่ห่างไกลนัก
เมื่อเขามาถึงเมืองปองยาง ขณะนั้นบ้านเมืองกาลังวุน่ วายสุ ดขีด ฝูงคนพากันมาออที่ริมฝั่งน้ าไท้
ถองด้วยความกระวนกระวายอยากจะข้ามไปให้พน้ ๆ แต่สะพานทุกแห่งถูกทาลายหมดสิ้ น เว้นแต่
สพานที่อยูเ่ หนื อตัวเมืองขึ้นไปและไม่มีพลเรื อนคนใดได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้สะพานนั้น
สะพาน
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รถไฟอันแก่ถูกระเบิดลงไปแช่อยูใ่ นน้ าในลักษณะที่หงิกงอใช้การอะไรไม่ได้ มีบางคนพยายามข้ามไป
ได้ แต่บางคนก็เท้าพลาดตกลงไปในแม่น้ าซึ่ งเย็นเหมือนน้ าแข็ง
แต่ไพกตัดสิ นใจว่าอย่างไร ๆ ก็ตอ้ งข้ามไปให้ได้แม้จะเกือบ ๆ พลาดล้มลงหลายครั้ง เขาก็ยงั
ข้ามฝั่งไปทางทิศใต้ได้ เขาเดินทางไปพร้อมกับพวกลี้ภยั คนอื่น ๆ ต้องเดินทางอ่อนเปลี้ยมาเป็ นเวลา
มากกว่าหนึ่งอาทิตย์และเก็บเศษอาหารได้บา้ งตามบ้านร้างและในที่สุดก็มาถึงกรุ งซี อูล เขาได้พบกับค
ริ สเตียนหมู่หนึ่งซึ่ งลี้ภยั ลงมาจาเมืองเซ็นจุน เขาพากันไปอาศัยอยูใ่ นอาคารของคริ สตจักรหลังหนึ่ง และ
ไพกก็ได้มุม ๆ หนึ่งพอได้อาศัยนอน
แต่ก่อนทหารจีนกาลังไล่ติดตามมา และกรุ งซี อูลก็ทาท่าจะแตกอีกครั้งหนึ่ง มิชชันนารี อเมริ กนั
สามคนกาลังใช้รถบรรทุกลาเลียงคริ สเตียนไปยังอ่าวเมืองอินชอนวันนั้นเป็ นวันคริ สตมาสที่ไพกได้ถูก
ยัดเข้าไปในรถบรรทุกและเดินทางต่อไป เมื่อมาถึงอ่าวของตัวเมืองนั้นแล้วมิชชันนารี ยมิ้ อย่างขวางและ
พูดว่า “พวกเรามีมากกว่าหนึ่ งพันคน นี่และเป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะฉลองวันคริ สตมาส”
ไม่ชา้ เรื อท้องแบน บรรทุกคนเต็มก็ออกเดินทางสู่ ทะเล และในเวลานั้นคณะคริ สเตียนก็ร้อง
เพลง
“พระองค์นาพา พระองค์นาพา
พระหัตถ์พระองค์ทรงจูงมือข้าฯ”
ชีวติ บนเกาะเจจูอยูก่ นั อย่างทุลกั ทุเลซึ่งทางการกองทัพบกอเมริ กนั ส่ งเต็นท์มาให้ แต่ถึงกระนั้น
ก็ยงั สงบอารมณ์สบายดีกว่าที่จะหนีภยั อยูต่ ลอดเวลา และทรมานเพราะความหิ วโหย พร้อมกับร่ างกายที่
เหนื่ อยปวดเมื่อยทัว่ ตัว
คริ สตจักรหลายแห่งเริ่ มสถาปนาด้วยฝี มือของชาวลี้ภยั เหล่านั้นขึ้นทัว่ เกาะ และพระกิตติคุณได้
นาออกเทศนาด้วยความร้อนรนอย่างศรัทธาจริ ง ๆ มีคริ สตจักรตั้งขึ้นถึงสี่ สิบคริ สตจักร เด็กๆ พากันยัด
เยียดเข้ามาในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา
ไพกได้ปวารณาตัวเองให้แก่การงานแห่งหนึ่งซึ่ งชาวลี้ภยั ได้จดั ตั้งขึ้น เขามีหลายสิ่ งในใจของ
เขาที่เขาอยากระบายออกมาเป็ นคาพูด คือข้อความเหล่านั้นซึ่ งพระเจ้าตรัสแก่เขาขณะที่เขาซ่อนตัวอยูใ่ น
“หลุมหลบภัย” ไม่มีใคร่ บ่นเลยว่าคาเทศนาเหล่านั้นยืดยาว วันอาทิตย์เป็ นวันที่ชาวลี้ภยั พากันมาเลี้ยง
โต๊ะด้วยอาหารสาหรับจิตวิญญาณ ไม่ใช่สักแต่วา่ เป็ นสิ่ งหนึ่งที่ตอ้ งทาเท่านั้นการไปนมัสการพระเจ้าที่
คริ สตจักรเป็ นเวลาที่รื่นเริ งยินดีและเป็ นเวลาสรรเสริ ญพระเจ้า ไม่ใช่เป็ นการบังคับแต่ตามใจสมัคร
ในฤดูใบไม้ร่วงปี นั้น ไพกได้ทราบข่าวว่าโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมจะเปิ ดใหม่ในเมืองปูซาน
เขาเดินทางไปเมืองนั้นทันที และได้ทุ่มเทพลังทุกอย่างเล่าเรี ยนพระวจนะของพระเจ้า รุ่ งขึ้นอีกปี หนึ่งที่
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ประชุมใหญ่ได้ตกลงเปิ ดโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมอีกแห่งหนึ่งที่เมืองเตกูและไพกเป็ นสมาชิกคนหนึ่ง
ของโรงเรี ยนนั้นที่จบหลักสู ตรเป็ นพวกแรก
พระเจ้าทรงพระราชทานหน้าที่การงานให้แก่เขาซึ่ งเขายินดีรับใช้พระเจ้าซึ่ งเขาได้คอยทามา
นานแล้ว ขณะที่เขายังกาลังเป็ นนักศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเขาได้จดั ตั้งคริ สตจักรแห่งหนึ่ง
ขึ้นเพื่อครอบครัวของนายทหาร ณ บริ เวณบ้านพักซึ่ งญี่ปุ่นได้สร้างทิ้งไว้
เรื่ องราวของไพกก็เป็ นแบบธรรมดาของนักเรี ยนเหล่านี้ นักเรี ยนหลายคนเรี ยนจบหลักสู ตร
โรงเรี ยนพระคริ สธรรม แล้วก็ออกไปปฏิบตั ิการอย่างเข้มแข็งในคริ สตจักรที่เจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ ว พระ
คัมภีร์ฮีบรู บทที่ 11 ก็ซ้ ารอยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
“บางคนได้ถูกการทรมานเพราะไม่ยอมรับการช่วยให้รอดตาย... บางคนถูกทดลองโดยคาเยาะ
เย้ยและถูกเฆี่ยน แล้วก็ถูกจาและขังไว้ในคุกด้วย... เขาจึงได้เที่ยงซุ่มซ่อนตัวอยูใ่ นถ้ าและในโพรง...”
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บทที่ 15
อยู่ไปก็หนักแผ่ นดิน
นายกิม ชังโอ รู ้สึกหมดอาลัยตายอยากที่จะอยูเ่ ป็ นผูเ้ ป็ นคนกับเขา อายุของเขาพึ่งได้สิบหกปี
มือก็ไม่มีดว้ นทั้งสองข้าง ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ คนอื่นต้องทาให้ท้ งั นั้น กินข้าวเขาก็ป้อน เสื้ อผ้าก็ตอ้ งมีคน
ใส่ ให้ ต้องเป็ นภาระของคนอื่นตลอดชีวติ
จะมีชีวติ อยูต่ ่อไปอีกทาไมเล่า อยูไ่ ปก็หนักแผ่นดินประโยชน์แก่ตนก็ไม่มี แก่คนอื่นก็ไม่ได้ เขา
ได้แต่อนกลิ้งเกลือกไปมาบนพื้นกระดาน ร้องไห้ตลอดวัน
ฆ่าตัวตายเสี ย มันจึงจะดี เอาเสี ยเดี๋ยวนี้ เห็นจะเหมาะ แต่จะฆ่าตัวเองได้อย่างไร มือมันด้วน
หมดท่า
ต่อมาวันหนึ่งเขาเห็นขวดยานอนหลับ เขาดีใจ เอามือด้วนค่อยประคองมันขึ้น เอาปากกัดดึงจุก
ออก แล้วเทลงทั้งขวดในถาดทองเหลือง เขาก้มกินด้วยปากอย่างสมใจนึก ต่อจากนั้นเขาสลบไปถึงสอง
วัน แต่เพราะเขาเป็ นเด็กหมุ่นที่กาลังแข็งแรง เขาก็กลับฟื้ นคืนชีพขึ้นมาอีก แต่น้ นั เป็ นต้นไปใคร ๆ ก็
กลัวว่าเขาจะฆ่าตัวตายอีก มีอะไรที่ใครนึกว่าจะเป็ นเครื่ องมือประหารตัวเองได้ เขาเก็บหมด
บางครั้งเขาก็หวนราพึงคิดถึงเรื่ องที่ล่วงมาแล้ว มันเป็ นเรื่ องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว
ทั้งในด้านร่ างกายและสมอง
ครั้งเมื่อพวกคอมมิวนิสต์ได้เข้ามายึดครองเกาหลีใต้พวกแดงได้แผ่อานาจราชศักดิ์ลงไปจนถึง
เมืองของเขาซึ่ งตั้งอยูไ่ ม่ไกลสักเท่าไรจากสนามบินของเมืองหลวงกรุ งซี อูล
พวกนักเรี ยนหนุ่มทั้งหลายของวิทยาลัยทั้งปวงได้พากันออกไปช่วยกองทัพบกของรัฐบาล
เกาหลีที่ต้ งั ขึ้นใหม่ทหารได้รับการฝึ กหัดยังไม่พอ
เหตุฉะนั้นนายกิมและเพื่อนนักเรี ยนจึงยินดีช่วย
ทหารออกรบ
นายกิมกับเพื่อนรวมชั้นได้รุกเข้าไปแนวหน้าอย่างบ้าระห่ า นายกิมกับพวกเพื่อน ๆ เป็ นกาลัง
เลียงส่ งลูกกระสุ นดินดาไปยังแนวหน้า ในขณะเมื่อนายกิมได้แบกหี บกระสุ นไว้บนศีรษะเดินไปตาม
ร่ องสนามเพลาะ ลูกระเบิดได้ตกลงใกล้ ๆ เขาห่างจากกันไม่กี่กา้ ว เศษลูกระเบิดได้แตกออกกระจายถูก
แขนของเขา มีบาดเจ็บสาหัส หากเขาจะได้ยอ่ ตัวลงในสนามเพลาะก็คงจะไม่เป็ นอันตราย สนามเพลาะ
ตื้นไปที่จะเป็ นที่กาบังส่ วนบนของเขาได้ เขาล้มลงเจ็บปวดคราญครางอยูแ่ ต่ลาพัง
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เป็ นที่น่าสงสาร ใคร ๆ ก็ไม่สนใจกับนายกิม ปล่อยให้เขานอนคลุกเลือดเจ็บปวดอยูเ่ ช่นนั้น รุ่ ง
ขึ้นเขาก็พอมีกาลังที่จะคลานกลับไปบ้าน แขนทั้งสองข้างมีบาดแผลสาหัส ความปวดทาให้เขา
รับประทานอะไรไม่ได้เลย
ต่อมาอีกสองวันพ่อแม่และพี่สาวที่หนีจีนแดงไปยังภูเขาก็พากันกลับบ้าน เมื่อเจอเขาตกอยูใ่ น
สภาพเช่นนั้นพี่สาวก็ช่วยล้างแผลให้ หาข้าวให้เขากิน อาการหนักขึ้นเพราะบาดแผลเป็ นพิษ พ่อจึงอุม้
เขาไปส่ งโรงพยาบาลที่กรุ งซี อูล ซึ่ งในเวลานี้ตกอยูใ่ นความปกครองของจีนแดง หมอชาวเกาหลีจึงได้
ช่วยตัดมือออกทั้งสองข้าง
แผลนั้นกว่าจะหายก็ชา้ มาก เมื่อเอาผ้าพันแผลออกเขาก็เห็นว่าไม่มีมือ เขาจะต้องถูกเลี้ยง
เหมือนอย่างเด็กแดง ๆ ใส่ เสื้ อเองก็ไม่ได้ กินก็ตอ้ งมีคนอื่นมาป้ อนขาดแขนก็เหมือนขาดอาชีพ หาเลี้ยง
ตัวเองไม่ได้อีกแล้ว อ้า, เขากลายเป็ นคนพิการ ใครๆ ก็พากันหลบหน้า
เขานึกว่าเขาควรตายเสี ยดีกว่า ชีวติ ข้างหน้าเป็ นอย่างไร เขาไม่เคยรับรู ้เลย เขารู ้วา่ ผีมี พวกผี
เหล่านี้เร่ ร่อนเที่ยวอยูท่ วั่ ไป ผูท้ ี่มีบุตรที่ซื่อสัตย์และไหว้เจ้าบิดามารดาเหล่านั้นจึงจะหวังมีความสุ ขบ้าง
ในภพหน้าส่ วนตัวเขาเองนั้นไม่มีความหวังอย่างคนอื่นเลย เขาเต็มใจ หากจะตายอย่างไรได้ยอมตาย
ทั้งนั้น
ครั้นเมื่อเขามองไม่เห็นลู่ทางที่จะประหารตัวเองได้แล้ว ชีวติ ของเขาก็ยงิ่ มืดมนลงอย่างบอกไม่
ถูก จะมองอะไร จะคิดอะไรก็มีแต่ความมืดมัว
สงครามได้ผา่ นหมู่บา้ นเขาไปถึงสี่ ครั้ง แต่ละครั้งก็มีแต่ความพินาศเพิ่มขึ้นทุกที เขาพากัน
อพยพ เขาพากันกลับมา ในที่สุดก็เอาเศษบ้านที่ปรักหักพังมารวมกันเข้าสร้างขึ้นเป็ นบ้านเล็ก ๆ ห้อง
เดียว พอที่จะกันความหนาวให้ความอบอุ่นไปจนตลอดฤดูหนาว
ต่อมาอีกสองปี เขาได้ยนิ ข่าวดีวา่ มีหมอวิเศษต่อแขนต่อขาได้ และใคร ๆ ที่ขาด้วนแขนด้วนไป
หาเขาๆ ก็ต่อให้ แต่หมอวิเศษนี้อยูท่ ี่โรงพยาบาลมิชชัน่ ในกรุ งซี อูล เมื่อปรึ กษาหารื อกันเป็ นที่ตกลงแล้ว
พ่อและพี่สาวก็พากันไปเมืองหลวงเพื่อไต่ถามดูวา่ มีทางอันใดที่จะช่วยเหลือเขาได้
ครั้นเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้ว ก็มีเจ้าหน้าที่นาตัวเขาไปหามิชชันนารี คนหนึ่ง ท่านเองเป็ นคน
พิการ มีแขนปลอม และปลายแขนปลอมของท่านนั้นมีขอเหล็กท่านไม่มีความอายเลยในเรื่ องแขน
ปลอมของท่าน แต่กลับตรงกันข้าม ชีวติ ของท่านเต็มไปด้วยความสุ ขและความขยันขันแข็ง ชีวติ ของ
ท่านเต็มไปด้วยความร่ าเริ งมิชชันนารี อเมริ กนั เป็ นคนใจดีมีแต่ความร่ าเริ งส่ อให้เห็นว่าเป็ นคนมี
ความสุ ขจริ ง ๆ สิ่ งที่ทาให้นายกิมประหลาดใจก็คือ มิชชันนารี ผนู ้ ้ ีมีชีวติ อยูเ่ พื่อคนอื่นแท้ ๆ แม้วา่ เขา
เป็ นคนพิการก็เป็ นคนพิการที่ช่วยตัวเอง และช่วยคนอื่นได้ดว้ ย
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นายกิมได้นงั่ ดูมิชชันนารี อย่างเพลิดเพลิน ที่เห็นท่านได้ใช้แขนปลอม ของท่าน อย่างว่องไว
คล่องแคล่วเขาประหลาดใจจริ ง ๆ เพราะแขนปลอมนั้นใช้ทางานได้เท่า ๆ กับแขนดี
นายกิมเกิดมีความหวัง คราวนี้แหละที่เขาสามารถจะช่วยตัวเองได้ และนึกว่าคงจะสามารถช่วย
คนอื่นได้ดว้ ย และยิง่ ไปกว่านั้นเขาคงสามารถทาการงานหาเงินเลี้ยงชีพตนเองได้
นายกิมต้องรออยูห่ ลายวัน ขณะเมื่อนายแพทย์ได้ทาการวัดแขนเพื่อใส่ แขนปลอม ตลอดเวลา
เขาสังเกตดูมิชชันนารี คนนี้ ช่างเป็ นคนใจดีจริ ง ๆ เขาช่างมีความอดทน และประกอบไปด้วยความ
เมตตากรุ ณาและมีความสนใจกับคนพิการทุกคน บางคนก็ขาด้วนและบางคนก็แขนด้วน มิชชันนารี
แขนด้วนมือปลอมก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการทุกคนที่ได้มาหาท่าน นายกิมนึกแต่ในใจว่า ทาไม
มิชชันนารี อเมริ กนั คนนี้จึงได้ทิง้ บ้านเกิดเมืองนอนของตนมาช่วยพวกเขาชาวเกาหลีเช่นนี้? มองเห็นได้
โดยถนัดว่าเขาไม่ได้มาหาเงินหาทอง ใคร ๆ ไปหาเขาก็รับและให้ความช่วยเหลือทั้งนั้น แม้แต่คนที่ไม่
มีเงินเลยสักสตางค์แดงเขาก็ยงั ช่วยทาให้
วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่านายหลี คานสุ ขได้มาทักทายปราศรัยกับเขา นายหลีเป็ นคนขาด้วน
และใช้ขาปลอม เขาก็ไม่อายขาปลอมของเขาเหมือนกัน ตรงกันข้ามเขาร่ าเริ งและเบิกบานอยูเ่ สมอ นาย
กิมแสนจะดีใจที่ได้มีเพื่อนเหมือนชายคนนี้ เขาคุยกันอย่างมีความสุ ขนายกิมรู ้วา่ นายหลีก็ได้ ขาปลอม
มาจากชาวอเมริ กนั คนนี้เหมือนกัน
นายกิมจึงถามนายหลีวา่ “คุณรู้ไหมว่าทาไม่มิชชันนารี อเมริ กนั ใจดีคนนี้จึงได้ละบ้านเกิดเมือง
นอนอันสวยงามมาอยูเ่ กาหลี ช่วยพวกเราที่เป็ นคนพิการ แม้แต่ภาษาของเราท่านก็พดู ไม่ได้”
“อ๋ อ ก็เพราะท่านเป็ นคริ สเตียนนะซิ ” นายหลีได้ตอบ
“คริ สเตียน มันเกี่ยวอะไรกัน?” นายกิมถามด้วยความสงสัย
“พิโธ่ นัน่ หมายมันทุกสิ่ งละ คือว่าการเป็ นคริ สเตียนนัน่ ก็คือ เขาเชื่ อว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น
พระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์เดียว ผูไ้ ด้เสด็จลงมาจากสวรรค์รับพระชาติเป็ นมนุ ษย์ เพื่อช่วยเราซึ่ ง
เป็ นคนบาปเพราะว่าพระองค์ทรงรักเรา พระองค์ได้ทรงช่วยคนจนคนป่ วย คนพิการ และทรงรักษาคน
ตาบอดหูหนวกให้หาย พระองค์ทรงตายแทนความผิดความบาปของพวกเราบนไม้กางเขน ซึ่งเป็ นทางที่
จะช่วยเราทุกคนให้พน้ จากความบาป พระองค์น้ ีแหละได้ทรงประทานความรักของพระองค์ไว้ในใจ
ของผูเ้ ชื่ อทุกคน เหตุฉะนั้นคริ สเตียนเราจึงมีความรักคนอื่นเหมือนพระเยซูทรงรักเรา”
“เอ๊ะ, นี่ถา้ คุณจะเป็ นคริ สเตียน?” นายกิมถามด้วยความสนใจ
“ครับ ผมเป็ นคริ สเตียน” นายหลีตอบด้วยดวงหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส
“ได้โปรดเถอะ ขอคุณเล่าให้ผมฟังอีก”
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“มันไม่ใช่แต่เพียงการช่วยเหลือกันและกันเท่านั้นแต่เมื่อตายแล้วนะซิ เราจะพากันไปอยูท่ ี่ไหน
คริ สเตียนทุกคนตายแล้วไปสวรรค์ สวรรค์สวยงามกว่าอเมริ กนั เป็ นไหน ๆ ที่นนั่ ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตาย
ในสวรรค์น้ นั พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมสิ่ งของทุกอย่างไว้สาหรับเรา พระองค์ได้ทรงเตรี ยมสิ่ งเหล่านี้ไว้
ให้แก่เราทุกคนเปล่า ๆ”
เรื่ องราวที่นายหลีเล่าให้นายกิมฟังนั้นไม่ใช่เรื่ อง ที่จะเข้าใจกันได้ทนั ที นายหลีได้มาเยีย่ มนาย
กิมบ่อยครั้งทุก ๆ ครั้งก็ทาให้นายกิมยิง่ มีความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น โลกอันสวยงามกว้างใหญ่ก็เหมือนว่า
แปลกไปกว่าแต่ก่อนมันกลายเป็ นโลกที่น่ารักอยูน่ ่าอาศัย การที่เปลี่ยนไปได้เช่นนี้ก็เพราะความรักของ
พระเจ้าที่ได้ปรากฏอยูใ่ นใจของมนุษย์แต่ละคน นายหลีได้ชวนนายกิมไปโบสถ์ “วันอาทิตย์น้ ี คุณไป
โบสถ์กบั ผมนะ วันอาทิตย์เป็ นวันนมัสการพระเจ้าผูท้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์ และแผ่นดินโลกและสรรเสริ ญ
พระผูช้ ่วยให้รอดคือองค์พระเยซูคริ สต์ผไู ้ ด้ทรงตายแทนความผิดความบาปของเรา”
“ครับ ผมจะไป ผมจะต้องเรี ยนรู้เรื่ องพระเจ้าและองค์พระเยซูคริ สต์ผทู้ รงเป็ นพระพรของผม
ให้มากยิง่ ขึ้นกว่านี้” นายกิมได้พดู ตอบด้วยความแน่นอนในดวงใจ
โลกที่หมดหวังก็กลับกลายเป็ นโลกที่เต็มไปด้วยความหวังสาหรับนายกิม คริ สตจักรเบธาเนีย
เป็ นคริ สตจักรใหญ่และสวยงามมาก คลื่นแห่งการสงครามได้ผา่ นไปถึงสามคราว แม้แต่รอยร้าวของตัว
คริ สตจักรก็เกือบจะหาไม่ได้ นายกิมไม่นึกเลยว่าในโลกจะมีคริ สตจักรอันสวยงามอย่างนี้ เพลงพิเศษก็
แสนจะไพเราะ ผูค้ นแต่งตัวเรี ยบร้อยพากันมาฟังเทศน์จนแน่นคริ สตจักร และมีคนแน่นอย่างนี้ทุกวัน
อาทิตย์ และคนทั้งหลายเหล่านี้ก็ลว้ นแต่มีความสุ ขด้วยกันทั้งนั้น เขาเป็ นกลุ่มคนที่แปลกจริ ง ๆ คน
โดยมากในคริ สตจักรนี้ เป็ นคนชาวเกาหลีเหนือที่ได้อพยพหลบภัยเกือบทั้งหมด
คาเทศนาของท่าน
อาจารย์ฮนั ช่างจับใจทุกอาทิตย์ แม้วา่ นายกิมจะเข้าใจทุกคาไม่ได้ก็จริ ง แต่ถอ้ ยคาเหล่านั้นทาให้เขาอุ่น
ใจจริ ง ๆ
ไม่สู้นานนักเขาก็อธิ ษฐานเป็ น ทุกวันเขาได้อ่านพระคัมภีร์ที่นายหลีได้ให้เขา เขาเสี ยใจที่เขา
ไม่ได้เคยรู ้เรื่ องราวนี้มาก่อน มันเป็ นเรื่ องราวแห่งความอัศจรรย์จริ ง ๆ หากเขารู ้เรื่ องราวเหล่านี้มาก่อนที่
ไหนเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานมาเกือบสองปี เต็ม ๆ สองปี ที่ปราศจากองค์พระเยซูคริ สต์ มันช่างเต็มไป
ด้วยความมืดมนอนธการเสี ยจริ ง ๆ หากมีพระเยซูอยูใ่ นใจแล้ว ก็คงจะมีแต่ความชื่นอกบานใจเท่านั้น
นายกิมไปคริ สตจักรทุกวันอาทิตย์ ยิง่ ไปก็ยงิ่ รู ้เรื่ องราวมากยิง่ ขึ้น ต่อมาอีกปี หนึ่งเขาก็ได้รับศีลบัพติศมา
เชื่อพึ่งในองค์พระเยซูคริ สต์
นายกิมได้มีความสนิทสนมกับมิชชันนารี อเมริ กนั คนนั้นมาก
นายกิมได้ไปเมืองเตจอนกับ
มิชชันนารี คนนั้นเพราะที่เมืองนี้เขาได้เปิ ดรับช่วยคนขาด้วนมือด้วนเหมือนอย่างที่เมืองหลวงซี อูล
มิชชันนารี ได้จดั ปลูกโรงร้านขึ้นเพื่อทาให้ขาปลอมแขนปลอม
ต่อมาเขาถูกส่ งไปช่วยคนพิการที่
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โรงพยาบาลอเมริ กนั ที่เมืองซันจู ในโรงพยาบาลนี้นายกิมได้สอนพวกขาด้วนแขนด้วนให้รู้จกั วิธีใช้
แขนปลอมขาปลอมของตน แล้วเขาก็กลับมาช่วยคนขาปลอมแขนปลอมที่ตาบลเตจอนอีก
นายกิมเล่นหมากรุ กได้ดว้ ยมือปลอมปลายขอ เขาหยิบตัวหมากรุ กได้อย่างถูกต้อง แล้วเขาจับ
ดินสอเขียนคะแนนเกมส์ เขาสอนนักเรี ยนพิการทุกคนให้รู้จกั เล่นปิ งปอง โยนและรับกระสอบทราย
ล้างชาม กวาดบ้าน ได้ท้ งั นั้น
เมื่อเขาได้รับเชื่อพึ่งในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าแล้วเขาเกิดร้อนใจ เขาอยากกลับบ้านเพื่อไปบอก
เล่ากล่าวเรื่ องของพระเยซูคริ สต์ให้พอ่ แม่และพี่สาวของเขาฟังพ่อแม่ไม่สู้จะเข้าเท่าไรนัก แต่เขาก็พากัน
ไปคริ สตจักรที่ต้ งั อยูใ่ นหมู่บา้ นของเขา เขาหมัน่ ไปเสมอ แต่พี่สาวของเขารับเชื่อ เพราะเขาเห็นการ
อัศจรรย์ที่เกิดมีข้ ึนในชีวิตของน้องชาย เขามีความชื่นชมยินดีในพระกิตติคุณอันประเสริ ฐนี้มาก ไม่ชา้ ก็
สมัครเป็ นสมาชิกอธิ ษฐานในยามรุ่ งอรุ ณ เขาได้ไปอธิ ษฐานทุกเช้า ๆ ตีแผ่วญ
ิ ญาณจิตของเขาต่อพระ
พักตร์ ของพระเจ้าด้วยกันกับหญิงผูซ้ ื่ อสัตย์อื่น ๆ อีกหลายคน
นายกิมได้เที่ยวไปบอกเล่ากล่าวเรื่ องนี้แก่ชาวบ้านไม่สู้นานนักชาวบ้านก็พากันกลับใจเชื่อถือ
ในองค์พระเยซูคริ สต์ คริ สตจักรก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
แต่เนื่ องจากสงคราม ผูค้ นพากันยากจนขัดสนเหมือนว่าไม่มีหนทางที่จะช่วยทาให้ พวกนี้
กระเตื้องขึ้นในทางเศรษฐกิจ
นายกิมพูดว่า “เรื่ องนี้ฉนั ต้องจัดการให้สาเร็ จจนได้” นายกิมจึงได้ไปที่เมืองเตจอน ที่นนั่ มี
องค์การช่วยตนเองของมิชชัน่ เขาได้ไข่เป็ ดมาสองร้อยฟอง เขาได้เดินตามวิธีการที่มิชชันนารี ได้สอน
เขาทุกอย่าง เขาฟักเขาเลี้ยงเป็ ดที่ออกมาเป็ นตัวได้ถึงหนึ่ งร้อยสิ บเก้าตัว ไม่ชา้ ไม่นานลูกเป็ ดทั้งหลายก็
พากันลงว่ายน้ าเล่น
จานวนเป็ ดก็มีมากขึ้น นากจากเลี้ยงเป็ ดเขาก็เลี้ยงไก่ดว้ ย นอกจากไก่แล้วเขายังเลี้ยงกระต่ายอีก
สนุกกันใหญ่ ทั้งไข่ท้ งั เนื้ อก็ถูกส่ งไปขายในตลาดกรุ งซี อูล ไม่ชา้ ไม่นานก็ได้ช่วยทาให้หมู่บา้ นนั้นเจริ ญ
ยิง่ ขึ้นในด้านเศษรฐกิจชาวบ้านก็พากันสรรเสริ ญว่า
“เด็กแขนด้วนได้ช่วยให้ชาวบ้านเรามีชีวติ ชีวา
กลับคืนมาอีก”
นายกิมยิม้ น้อยยิม้ ใหญ่และพูดว่า “ฉันคิดว่า อยูไ่ ปก็หนักแผ่นดิน อยูไ่ ปก็ไม่มีประโยชน์อนั ใด
ตายเสี ยดีกว่า ดูเถอะฉันกลับกลายเป็ นครู ช่วยสอนคนอื่น ครู มิชชันนารี อเมริ กนั เป็ นคนที่อศั จรรย์ที่สุด
คนอย่างนี้ฉนั ไม่เคยได้เห็นมาแต่ก่อน เขามีชีวติ เหมือนอย่างพระเยซู ฉันไปที่เมืองซี อูลก็เพื่ออยากได้
แขนสองแขนแต่มาบัดนี้ฉนั มีมากกว่าสองแขน ฉันมีพระเยซูคริ สต์ฉนั มีชีวิตนิรันดร์ ฉันมีความหวัง ฉัน
มีความร่ าเริ ง ฉันมีความรัก ฉันมีความเป็ นประโยชน์แก่คนทัว่ ๆ ไป สรรเสริ ญขอบพระเดชพระคุณ
พระเจ้า”
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บทที่ 16
พระองค์ ทรงรักข้ าพเจ้ า
“การแบกกางเขน” ไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่ยนิ ดีตอ้ นรับคาลาบากที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ปริ
ปากหรื อยอมทนทุกข์ทรมานโดยปราศจากการร้องทุกข์หรื อบ่นร่ าไรเท่านั้น กางเขนเป็ นเครื่ องหมาย
แห่งความตายการแบกกางเขนหมายความถึงการสมัครทนทุกข์ทรมานแม้กระทัง่ ถึงตายก็ยอมสละชีวติ
ของตนเองเพื่อความยุติธรรมและเพื่อพระนามของพระเยซูคริ สต์”
ขณะที่ขา้ พเจ้ากล่าวข้อความเหล่านี้ขา้ พเจ้าเห็นดวงตาของซูหรี่ เล็กลง และเห็นกล้ามเนื้อที่ปาก
ของเขาขบกรามแน่น ข้าพเจ้ารู ้วา่ เขากาลังตัดสิ นใจเด็ดขาด
มีคณะเล็ก ๆ ที่นดั มาประชุมอธิ ษฐานก่อนรุ่ งสว่างในคริ สตจักรของซู ซูเคยเป็ นคนเลขานุการ
ของข้าพเจ้า อยูห่ ลายปี แต่บดั นี้เขารับราชการของพระเจ้าโดยยอมเป็ นผูช้ ่วยศิษยาภิบาล หรื อศิษยาภิ
บาลที่ไม่ได้ถูกเจิม
ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าต้องรับผิดชอบจริ ง ๆ เพราะข้าพเจ้ารู ้วา่ การตัดสิ นใจเพราะคาพูดของข้าพเจ้านั้น
อาจนาไปสู่ การทนทุกข์ทรมาน และเขาอาจถึงแก่ความตายก็ได้ ถ้าเหตุการณ์เช่นนั้นมาถึงตัวข้าพเจ้า ๆ
จะเต็มใจเผชิญด้วยตนเองหรื อ?
เวลาไม่ถึงหนึ่งปี การทดลองก็มาถึง ซูได้ถูกจับกุมจากบ้านของข้าพเจ้าเอง โรงเรี ยนพระคริ สต
ธรรมได้ปิดแล้ว เนื่องจากถูกบังคับให้นกั เรี ยนกราบไหว้ที่ศาลพระแม่เจ้าสุ ริยา ข้าพเจ้ายอมรับคาของ
ร้องของคนสิ บสองคนที่นดั มาประชุมกันที่บา้ นของข้าพเจ้า เพื่อจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และซู
เป็ นคนหนึ่งในสิ บสองคนนั้น
เขาถูกเรี ยกตัวไปสถานีตารวจในตอนเช้า และกลับมาในตอนบ่ายด้วยหน้าตายิม้ แย้ม “ไม่ตอ้ ง
สงสัยพวกเราจะต้องถูกจับบ่ายวันนี้แน่” เขากล่าวแก่พวกเรา
เราได้คุกเข่าอธิ ษฐานอยูเ่ ป็ นเวลาประมาณหนึ่งชัว่ โมงและเราก็เรี ยนบทเรี ยนของเราต่อไปอีก
ทันใดนั้นก็มีตารวจสองคนเดินเข้ามาในห้อง คนหนึ่งเป็ นชาติญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งเป็ นชาติเกาหลี
“นี่ทาอะไรกัน? นี่ เปิ ดโรงเรี ยนโดยไม่ได้รับอนุ ญาตใช่ไหม?” ข้าพเจ้าอธิ บายว่า “นี้เป็ นเพียง
การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าซึ่ งไม่มีพิธีอะไร เราเรี ยกกันในระหว่างพรรคพวกกันเองเท่านั้น”
“คุณมาเรี ยนกันทุกวันใช่ใหม?”
“ครับ”
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“คุณมาพบกันที่นี่ในชัว่ โมงที่กาหนดไว้ตรงกันทุกวันใช่ไหม?”
“ใช่ครับ”
“คุณเรี ยนหนังสื อเล่มเดียวกันตลอดเวลาใช่ใหม?”
“ครับ ถูกแล้ว”
“การเรี ยนชนิดนี้เราเรี ยกว่าเป็ นโรงเรี ยน คุณต้องไปขออนุ ญาตต่อทางการ พวกคุณต้องออกไป
นมัสการที่ศาลพระแม่เจ้าสริ ยา จงให้ทุก ๆ คนตามเรามา”
การไต่สวนตัวข้าพเจ้ากินเวลาสักสองชัว่ โมง และเป็ นการไต่สวนปากเปล่า ไม่มีการไต่สวน
ด้วยมือโดยการใช้วธิ ี ตบหน้า ซึ่ งเป็ นระบบการไต่สวนตามปกติของตารวจญี่ปุ่น ข้าพเจ้าถูกปล่อยตัวมา
แต่ขา้ พเจ้ารู ้แน่วา่ การไต่สวนเพื่อนชาวเกาหลีของข้าพเจ้าจะมีการไต่สวนพิสดารกว่านั้น
คนสองคนตอบเลี่ยงอย่างฉลาดแล้วถูกปล่อยตัวไปแต่คนอื่น ๆ ยังยืนกรานตามมติของตนเอง
ข้าพเจ้าเห็นเพียงสองคนนั้นเท่านั้น ส่ วนมากคนพวกนั้นไม่ได้ออกมาจากตารางอีกเลย
คนพวกนั้นถูกขังตลอดเวลาสงครามโลกครั้งที่สองซูมีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนัก ข้าพเจ้าคิดว่า
เขาคงต้องตายในตารางแน่นอน
ข้าพเจ้ารู ้สึกแปลกใจมากที่ได้รับจดหมายจากเขาไม่นานนักหลังจากญี่ปุ่นยอมแพ้ เขาทนได้
ตลอดเวลาและหลุดออกมาพร้อมกับศิษยาภิบาลโก แต่พี่ชายของเขากับเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเขา ได้
ถึงแก่กรรมเสี ยในตาราง และคนนอกนั้นเขาไม่ทราบว่าจะเป็ นอย่างไร
ในฤดูร้อนปี ค.ศ. 1947 เขาได้ขา้ มเส้นขนานสามสิ บแปดลงมาและมาถึงเมืองเตกู คริ สตจักร
ชนบทแห่งหนึ่งมีความยินดีได้ตอ้ นรับเขาไว้เป็ นศิษยาภิบาล
เขาได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาได้ผา่ นมาระหว่างสงครามด้วยความถ่อมใจและสุ ภาพให้ขา้ พเจ้าฟัง
ดังนี้
“หลังจากตารวจพวกนั้นตบหน้าหลายทีจนหน้าชาหมดความรู ้สึก”
“และพวกนี้เอาน้ ากรอกจมูกผมหลายครั้ง แต่ผมคิดถึงความทุกข์ทรมานที่พระเยซูทรงทรมาน
เพื่อผมมากกว่านั้น ฉะนั้นผมจึงทนได้”
การกรอกน้ าเข้าจมูกนั้นมีการผูกตัวติดกับกระดานหรื อผูกตัวติดกับโต๊ะ โดยให้หวั ห้อยลงมา
น้ าที่กรอกเข้าจมูกเช่นนั้น มีพริ กแดง ๆ ผสมอยูอ่ ย่างเข้มข้น น้ าพริ กนั้นกรอกเข้าทางจมูกจนคนถูก
กรอกเกือบจะสาลักตายมันเป็ นการทรมานซึ่ งไม่ทาให้ร่างกายพิการ เว้นแต่จะทามากเกินไป
วันหนึ่งพวกนั้นบอกผมว่าวิธีทรมานเอาน้ าพริ กกรอกเข้าจมูกเช่นนี้
จะทาให้คนโกหกรับ
สารภาพความจริ งได้ผมบอกแก่ญี่ปุ่นว่า
“ผมบอกความจริ งแก่คุณแต่พวกคุณกาลังบังคับให้ผมพูด
โกหก” ฉะนั้นพวกนั้นจึงไม่มีทรมานผมด้วยน้ าพริ กอีกต่อไป
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“ผมถูกนาตัวไปเมืองวิจูในเดือนมิถุนายน พวกนั้นสั่งให้โบยตีผมทุก ๆ วันเป็ นเวลาสี่ สิบวัน ใน
เวลาสี่ สิบวันนั้นทาให้ผมคิดถึงเวลาที่พระเยซูทรงอดพระกระยาหาร”
“พวกนั้นช่วยกันถอนเส้นผมออกจากศีรษะและถอนหนวดด้วย วันหนึ่งผมถูกโบยตีสาหัสมาก
และรู ้สึกกระหายน้ าผมของร้องอยากกินน้ าแต่เขาไม่ได้กิน ขณะนั้นทาให้ผมคิดถึงเวลาที่พระเยซูทรง
กระหายน้ าบนไม้กางเขน และคิดอยูเ่ สมอว่านี่ แหละเป็ นวิธีที่พระเยซูตอ้ งทนทุกข์ทรมานเพราะความ
บาปของผม ผมร้องไห้น้ าตาไหลจากแก้มเข้าปาก แล้วความกระหายน้ าก็หายไป”
วันแล้ววันเล่าพวกนั้นบอกแก่ผมว่าไม่ตอ้ งทาอะไรเว้นแต่กม้ ศีรษะคานับพระแม่เจ้าสุ ริยา “แก
มันช่างโง่บดั ซบอะไรเช่นนั้น เพียงแต่กม้ หัวลงคานับก็หมดเรื่ องแล้วก็จะปล่อยตัวไปอยูก่ บั ลูกกับเมีย”
ทันใดนั้นพระวจนะของพระเยซูคริ สต์เจ้าแล่นปราดเข้าสู่ สมองของผมทันที “ถ้าท่านจะกราบ
ไหว้เรา เราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่าน” แล้วพระสุ รเสี ยงของพระองค์ตอบต่อไปว่า “มีคาเขียนไว้วา่
จงกราบไหว้พระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้าของตน และปฏิบตั ิพระองค์ผูเ้ ดียว” และต่อมาพวกนั้นไม่มีโอกาส
ชักชวนผมอีกเลย
การนอนบนพื้นคอนกรี ตแข็ง ๆ ในฤดูหนาวเป็ นสิ่ งที่ทนได้ยากเหลือเกิน เรื อนจาจ่ายผ้าผวยผืน
เดียวให้ซ่ ึ งเต็มไปด้วยแมลงตัวเรื อด และตัวเรื อดก็มีชุกชุมในตอนกลางคืน และห้องก็มืดมากจนไม่
สามารถฆ่าตัวเรื อดได้
การที่ยนื เท้าเปล่าบนพื้นซี เมนต์เพื่อรออาบน้ าซึ่ งทางเรื อนจาบังคับให้ทาเป็ นเรื่ องทารุ ณมาก
โดยเฉพาะเวลาลมพัดจัดในตอนเช้า ข้าพเจ้าป่ วยหลายครั้งแต่พระเจ้ามิได้เรี ยกตัวข้าพเจ้าให้ไปอยูก่ บั
พระองค์ ดูเหมือนพระองค์ยงั มีพระประสงค์ที่จะใช้ตวั ข้าพเจ้าอยูต่ ่อไปในโลกตัวแมลงและเรื อดมีมาก
พวกมันรุ มกัดข้าพเจนตัวพุพองเป็ นหนองไปทัว่ ตัวเหมือนโยบ ข้าพเจ้าอยากจะเอากระเบื้องแตก ๆ ขูด
ตัวเหมือนโยบจริ ง ๆ
“แต่คล้ายกับเปาโลพูดกับนายคุก
ที่เมืองฟี ลิปปี คือทาให้กระกิตติคุณแพร่ ไกลออกไปอีก
ข้าพเจ้าถูกตารวจญี่ปุ่นนาตัวไปสอบสวนหลายครั้ง พวกตารวจบอกให้ขา้ พเจ้าชี้ให้เขาดูจากพระคัมภีร์
ภาษาญี่ปุ่นว่ามีตอนไหนที่พระเจ้าห้ามไม่ให้นมัสการรู ปเคารพ
และห้ามมิให้นมัสการพระองค์อื่น
ข้าพเจ้ามีโอกาสเป็ นพยานเพื่อพระเยซูแก่ตารวจหลายคน เพราะว่าทุก ๆ ครั้งที่สืบสวนก็มีตารวจหน้า
ใหม่ ๆ เปลี่ยนหน้ากันมาสอบสวน เมื่อพวกตารวจตอบคาตอบที่ขา้ พเจ้าถามไม่ได้ มักทาให้พวกตารวจ
โกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟ แล้วสัง่ โบยตีขา้ พเจ้าอีกตารวจหลายคนรู ้วา่ ข้าพเจ้าทาถูก แต่เขาไม่ยอมรับว่าถูก
และยิง่ กว่านั้นยังมีโอกาสเป็ นพยานเรื่ องพระเยซูแก่พวกนายทหารชั้นสู ง ๆ ขึ้นไป ซึ่ งตามปกติขา้ พเจ้า
จะไม่มีโอกาสพูดกับพวกเขาเช่นนั้นเลย ข้าพเจ้าได้ยนื่ พระวจนะของพระเจ้าให้เขาฟังมากมาย ข้าพเจ้ารู้
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แน่นอนนัน่ เป็ นเมล็ดพืชแห่งชีวติ นิ รันดร์ และข้าพเจ้าอธิ ษฐานทุกครั้งว่าเมล็ดพืชของพระเจ้าจะงอกขึ้น
ในใจของคนบางคน”
คืนวันหนึ่งตารวจญี่ปุ่นเข้ามาหาข้าพเจ้าถึงในห้องขังทั้งนี้ให้ขา้ พเจ้ารู ้สึกประหลาดใจมาก ก่อน
ๆ นั้นข้าพเจ้าต้องถูกเชิ ญตัวไปอยูต่ ่อหน้าตารวจไม่ใช่ตารวจมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าคราวนี้จะ
มีอะไรเกิดขึ้น
ตารวจคนนั้นพูดว่า “ฉันคอยเฝ้ าดูแกมานานแล้วสังเกตดูวา่ แกช่างทนทานต่อการทรมานนี้โดย
ไม่ออกปากบ่น และสู ้ทนทรมานด้วยความพากเพียรจริ ง ๆ ความเชื่อของแกในองค์พระเยซูลึกซึ้ งแปลก
ประหลาดมากซึ่ งฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ทาให้ฉนั เองอยากเป็ นคริ สเตียนด้วย”
ข้าพเจ้าจึงมีโอกาสสอนเขาถึงเรื่ องพระเยซูโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างตะกุกตะกักเต็มที สอนเขาว่า
พระเยซูทรงรักเขาและตายเพื่อเขาบนไม้กางเขน และพระเยซูทรงร้องพระทัยอยากต้อนรับเขาไว้ และ
จะอภัยบาปให้แก่เขา
และจะทรงพระราชทานชีวิตนิ รันดร์ ให้แก่เขาและนับตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา
ข้าพเจ้าได้รับอาหารชนิ ดดีกว่าเดิมมาก
แต่น่าเสี ยดายท้องของข้าพเจ้าพิการไม่ยอ่ ยอาหารฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกินไม่ได้มาก
ข้าพเจ้าจึง
แบ่งปั นให้แก่เพื่อนนักโทษอื่น ๆ เมื่อพวกนั้นออกจากคุกแล้วเขาจับมือข้าพเจ้าและมีน้ าตาไหลออกมา
ด้วยความขอบใจ และเพื่อนนักโทษเหล่านั้นบอกว่าเขาจะเป็ นคริ สเตียนด้วยอย่างน้อยมีประมาณแปด
สิ บคนที่สัญญาว่าจะทาเช่นนั้นแล้วข้าพเจ้าพบคนเหล่านั้นหลายคนเมื่อออกมาจากคุกแล้วและถามเขาว่า
ยังเป็ นคริ สเตียนอยูห่ รื อ? “แน่นอนทีเดียวผมยังเป็ นอยูเ่ สมอ” เขากล่าวย้าแก่ขา้ พเจ้า
“ข้าพเจ้ามีโอกาสหลายครั้งที่เป็ นพยานเรื่ องพระเยซูเมื่อถูกนาตัวไปยังแดนตารางหลาย
ๆ
ตาราง มีหลายคนบอกว่าเขาอยากเชื่อ ข้าพเจ้าคิดว่าอย่างน้อยมีประมาณสองร้อยคนที่เป็ นคริ สเตียนจริ ง
ๆ”
“มีคริ สเตียนอีกหลายคนที่ติดคุกพร้อมกับข้าพเจ้ามีสองคนที่ขา้ พเจ้าจาได้วา่ เขาตัดสิ นใจอด
อาหารเป็ นเวลาสี่ สิบวันเท่ากับเวลาพระเยซูทรงอดพระกายาหาร พวกผูค้ ุมนึกว่าเขาทั้งสองคนจะตาย
แน่แล้วจึงปล่อยตัวออกจากคุก ภายหลังข้าพเจ้าทราบว่าเขาทุเลาขึ้นและหนีรอดตัวไปได้”
มีผปู้ กครองคริ สตจักรคนหนึ่ งชื่อพั้ค เขารับพระธรรมเอเศเคียล 3:18 เป็ นข้อเตือนใจว่า “เมื่อ
เราว่าแก่คนบาปว่า เจ้าจะต้องตายเป็ นแท้ และท่านมิได้ตกั เตือนว่ากล่าวเขา และมิได้ตกั เตือนว่ากล่าว
คนบาปจากทางชัว่ ของเขา เพื่อจะใช้ชีวติ เขารอด คนบาปนั้นจะตายในความชัว่ ของเขา และโลหิ ตของ
เขาจะเรี ยกเอาจากมือของท่าน” เขาจึงเรี ยกตัวเองว่าคนยากสาหรับชาวญี่ปุ่น เขาออกไปตักเตือนชาว
ญี่ปุ่นว่าเขาทาบาปเพราะหลงไหว้รูปปั้ น เขาถูกจับกุมตัว และถูกเฆี่ยนหลายครั้ง ในที่สุดเขาถูกส่ งตัวมา
ที่เรื อนจามหันตโทษเมืองซิ นวิจู เขาเป็ นคนที่มีความเชื่ อลึกซึ้ งมากและเอาใจใส่ ในศาสนาจริ ง ๆข้าพเจ้า
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ได้รับพระคุณของพระเจ้าจากชายคนนี้มาก วันหนึ่งเมื่อเขาถูกญี่ปุ่นโบยตี เขาขอร้องให้ผคู ้ ุกตีมากกว่า
นั้น เขาบอกว่าให้ตีเขาให้ตายเสี ยดีกว่า เขาอยากจะตายเพื่อพระเยซู ตารวจที่โบยตีเขาพากันอ้าปากค้าง
พูดไม่ออกเพราะไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยแต่ในสุ ดตารวจตกลงงดไม่โบยตีตามคาที่ของร้องของเขาจากวัน
นั้นมาตารวจเลิกโบยตีเขา ทั้งนี้ทาให้เขาผิดหวังมาก
“เมื่อข้าพเจ้าถูกจับครั้งแรกนึ กว่าต้องอายในคุกแน่แล้ว ข้าพเจ้าตัดสิ นใจว่าอย่างไร ๆ เสี ยจะไม่
ยอมโค้งคานับให้พระแม่เจ้าสุ ริยาเลย ข้าพเจ้าถูกจับขังไว้เฉย ๆ เป็ นเวลาสองปี จึงทราบว่าอเมริ กนั ทา
สงครามกับญี่ปุ่น”
“แล้วข้าพเจ้าก็รู้แน่นอนว่าอย่างไร ๆ เสี ยญี่ปุ่นต้องแพ้สงคราม และจะแพ้เมื่อไรนั้นขึ้นอยูก่ บั
เวลาเท่านั้นถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยูต่ ราบใดตราบนั้นยังมีหวังเป็ นอิสระแน่ ข้าพเจ้ารู ้วา่ ชาวญี่ปุ่นจะต้อง
ถ่อมตัวและจะยอมฟังพระกิตติคุณ ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าข้าพเจ้าควรไปเทศนาในประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้เขาเลิก
นมัสการรู ปพระเทียมเท็จเพราะพระเท็จนี้แหละทาให้พวกเขาใจโหดร้ายและจะนาความพินาศมาสู่ ตวั
พวกเขาเอง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่ มเรี ยนภาษาญี่ปุ่น และถูกแล้ว ทางการเรื อนจาเขาสนับสนุนให้คนเรี ยน
ภาษาญี่ปุ่น และทาให้ทางเจ้าหน้าที่เรื อนจาคิดว่าข้าพเจ้าเริ่ มอ่านแอในความเชื่ อเสี ยแล้ว พวกเขาไม่ฝัน
ถึงเลยว่าความจริ งในใจข้าพเจ้าคิดอะไรอยู”่
“พระเจ้าไม่เคยทรงเปิ ดโอกาสให้ขา้ พเจ้าทาอย่างที่ขา้ พเจ้าคิดเลย
แต่เมื่อสงครามเลิกแล้ว
ข้าพเจ้ามีโอกาสที่จะเป็ นพยานของพระเยซู”
“วันหนึ่งพัศดีเรื อนจามาหาข้าพเจ้า แทนที่เขาจะตะโกนเรี ยกเลขชื่อของข้าพเจ้าดัง ๆ เขากลับ
พูดค่อย ๆ น่าฟังว่า “อาจารย์ซูครับ”
ข้าพเจ้าแปลกใจมาก นี่เป็ นได้อย่างไรกัน?
“คุณรู้จกั พระเจ้าที่เที่ยงแท้ผทู ้ รงพระชนม์อยู่ คุณได้ทนทุกข์ทรมานสาหรับพระเจ้าองค์น้ ีมา
มากมายและบัดนี้คุณได้ชยั ชนะแล้ว”
ข้าพเจ้าถามว่า “ชนะอย่างไรครับ?”
“สงครามเลิกแล้ว ญี่ปุ่นยอมแพ้ และคุณถูกปล่อยเป็ นอิสระ”
หลังจากเจ็ดปี ที่ตอ้ งติดคุกก็นึกเหมือนว่าฝันไป เราถูกบอกเล่ามาว่าญี่ปุ่นชนะสงคราม และ
จะต้องเซ็นสัญญาสันติภาพในทาเนียบขาว ณ กรุ งวอชิงตัน ข้าพเจ้ารู ้วา่ นัน่ เป็ นคาโกหกของทางราชการ
ญี่ปุ่น ข้าพเจ้าเคยชินกับคาโกหกเหล่านั้นเสี ยแล้ว แต่แล้วข้าพเจ้าก็ตื่นเต้นเมื่อทราบว่าญี่ปุ่นแพ้สงคราม”
“ข้าพเจ้าอ่อนเพลียเกินไปไม่สามารถเดินออกจากคุกได้
มีญาติคริ สเตียนจากเมืองซูวมี าหา
ข้าพเจ้าไปพักที่บา้ นของเขา ณ ที่น้ นั ข้าพเจ้าได้รับความสุ ขและได้รับความเอาใจใส่ ดีจริ ง ๆ จนนึกว่าจะ
กลายเป็ นสวรรค์เสี ยแล้ว”
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“แต่ขา้ พเจ้ามีความร้อนใจอยากจะไป ข้าพเจ้าประสงค์จะไปเมืองแคงเค ซึ่ งเป็ นที่ขา้ พเจ้าถูกจับ
และเป็ นที่ ๆ ข้าพเจ้าสอบสวนมากที่สุด และเป็ นสถานที่ ๆ ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ภาษาญี่ปุ่นให้ชาว
ญี่ปุ่นฟังและชักชวนให้เขาเชื่ อพระเยซู ข้าพเจ้าอยากจะไปที่นนั่ ก่อนที่ตารวจญี่ปุ่น จะถูกย้ายกลับไป
ประเทศของเขา”
แน่นอนเหลือเกินเมื่อข้าพเจ้าถึงที่เมืองแคงเคตารวจญี่ปุ่นยังเหลืออยูถ่ ึงสองร้อยคน พวกตารวจ
ญี่ปุ่นสารวมอิริยาบสถสงบเสงี่ยมเพราะเกรงประชาชนเกาหลีจะลุกฮือขึ้นแก้เผ็ด
ข้าพเจ้าไปสถานีตารวจพร้อมกับศิษยาภิบาลโก ผูซ้ ่ ึ งถูกจับพร้อม ๆ กับข้าพเจ้า เราได้รับ
อนุญาตให้พดู กับตารวจพวกนั้นได้ ข้าพเจ้าจาหน้าตารวจคนที่โบยตีและสอบสวนข้าพเจ้าได้ดี
“คุณเคยบอกเราถึงเรื่ องพระแม่สุริยาว่าใหญ่ยงิ่ กว่าพระเจ้าของคริ สเตียนและเจ้าแม่องค์น้ นั จะ
ประสาทชัยชนะให้แก่ญี่ปุ่น บัดนี้ก็เห็นแล้วว่าท่านเชื่ อผิดเราได้เตือนท่านแล้วว่าการไว้วางใจที่ผดิ ๆ
เช่นนั้นจะทาความยุง่ ยากและความพ่ายแพ้มาสู่ ท่าน เราได้บอกให้พวกคุณทราบแล้วว่าพระเจ้า ของพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ถาวรและเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ แต่ท่านก็โบยตีเราและ
อยากจะฆ่าเรา
“แต่เรากลับมาหาพวกท่านครั้งนี้มิใช่มาเพื่อจะแช่งด่าท่านด้วยประการใด เรากลับมาบอกท่าน
ให้ทราบว่าพระเจ้าองค์น้ ียงั ทรงรักท่านแม้วา่ ท่าน จะทาผิดบาปต่อสู ้พระองค์มากมายเท่าใดก็ตาม พวก
เราก็ยนิ ดีให้อภัยแก่ท่านในสิ่ งที่ท่านได้ทาแล้ว ๆ มาต่อเรา แต่เราก็ทราบด้วยเหมือนกันว่าพระเจ้าจะ
ทรงพระราชทานอภัยโทษให้แก่พวกท่านเหมือนกัน ถ้าท่านจะกลับใจหันมาเชื่อถือพระองค์ พระเยซู
คริ สต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ได้ทนทุกข์ทรมานตายบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของท่าน
ทั้งหลาย ถ้าท่านจะเชื่อองค์พระเยซู พระองค์มิใช่จะทรงอภัยโทษแก่ท่านเท่านั้นแต่จะทรงพระราชทาน
ชีวติ นิ รันดร์ แก่พวกท่านด้วย พวกท่านจะไม่ยนิ ดีรับพระเยซูไว้เป็ นพระผูไ้ ถ่บาปและเป็ นพระเจ้าของ
ท่านหรื อ?
“น้ าตาเริ่ มไหลจากใบหน้าของตารวจเหล่านั้นหลายคน พวกนั้นได้ออกมาข้างหน้าและจับมือ
เรากุมไว้แน่น
“ข้าพเจ้าอดนึกถึงเรื่ องเปาโลกับนายคุกที่เมืองฟี ลิปปี ไม่ได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวย้าพระวจนะ
ของพระเจ้าว่า “จงเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริ สตเจ้า และท่านจะรอดได้ท้ งั ครอบครัวของท่านด้วย”
“เหล่านายร้อยตารวจญี่ปุ่นที่เคยแข็งแรงกร้าวได้ทาให้เราแน่ใจจากน้ าตาของเขาว่าเขาจะ
กลับไปประเทศของเขาและเป็ นคริ สเตียนพร้อมทั้งครอบครัวของเขาด้วย”
พวกเขาจะพักอยูท่ ี่นนั่ อีกสองสามวันเท่านั้น แต่เราก็มีโอกาสพูดกับเขาทุก ๆ วัน และอ่านพระ
วจนะของพระเจ้าให้เขาฟัง และให้เขาทราบถึงพระสัญญาของพระเจ้าว่ามีอะไรบ้าง คณะตารวจญี่ปุ่น
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ได้ฟังถ้อยคาของเราอย่างจิตใจที่หิวโหยจริ ง ๆ เราได้อธิ ษฐานกับเขาและพวกเขาแสดงความขอบคุณ
ต่อเรา
“เราไม่ได้รับข่าวคราวจากพวกเขาอีกเลย เราไม่ทราบว่าตารวจญี่ปุ่นพวกนั้นเป็ นคริ สเตียนแล้ว
กี่คน แต่เราเชื่ อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคนพวกนั้นเป็ นจานวนมากให้รอดพ้นบาป ดังนั้นเราจึงทราบ
แน่นอนว่าการทนทุกข์ทรมานของเราไม่เป็ นการเสี ยเปล่า”
“อาจารย์ซูครับ” ข้าพเจ้าถามเขา “ทาไมคุณจึงเต็มใจทนทุกข์ทรมานและยอมลาบากเช่นนั้น?”
ศิษยาภิบาลซูมองข้าพเจ้าอย่างสนเท่ห์ เขาจึงย้อนถามว่า “ทาไม? ก็เพราะข้าพเจ้ายินดีทาเพื่อ
พระคริ สต์” “ถูกแล้ว, แต่ทาไมคุณจึงเต็มใจทนทรมานเช่นนั้นเพื่อพระเยซู?” ใบหน้าของเขาแสดงความ
ร้อนรน “ทาไม?” ก็เพราะพระเยซูทรงยอมตายเพื่อผมพระองค์ทนทุกข์ทรมานสาหรับผม และพระองค์
ทรงช่วยผมให้พน้ ความบาป และพระองค์ทรงพระราชทานชีวติ นิ รันดร์ ให้แก่ผม เมื่อเป็ นเช่นนี้ทาไมผม
จะไม่ยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อพระองค์บา้ ง?
ผมขอบคุณพระองค์ที่มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อ
พระองค์วา่ ผมรักพระองค์ ผมเองยังรู ้สึกว่าได้รับมาแล้วยังน้อยไปเสี ยอีกผมเองยินดียอมตายเพื่อ
พระองค์”
ใบหน้าของเขายิง่ อิ่มเอิบด้วยความปิ ติยนิ ดี “คุณจาการประชุมอธิษฐานของเราในตอนเช้าที่
เมืองมูจูไม่ได้ หรื อ? ผมยอมรับกางเขนของพระองค์ต้ งั แต่วนั นั้นเป็ นต้นมา คุณจาไม่ได้หรื อ? คุณบอก
ผมว่ามันหมายความถึงการทนทุกข์ทรมานและความตาย
ผมเองได้ถูกตรึ งตัวไว้กบั พระเยซูแล้ว
มิฉะนั้นแล้วผมคงไม่มีชีวติ อยู่ แต่ถึงกระนั้นไม่ใช่ตวั ผมที่มีชีวติ อยู่ แต่พระเยซูคริ สต์ต่างหากที่ทรงพระ
ชนม์อยูใ่ นร่ างกายของผม และชีวติ ที่ผมมีอยูเ่ ดี๋ยวนี้ ผมมีชีวติ อยูด่ ว้ ยความศัทธาในองค์พระเยซูคริ สต์
พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงรักผมและทรงพระราชทานพระกายของพระองค์เองให้แก่ผม
นัน่ แหละ
พระองค์ทรงรักตัวผม และพระองค์ทรงพระราชทานพระองค์เองให้สาหรับผม”
และศิษยาภิบาลซูปรนนิบตั ิ
พระเจ้าอย่างนั้นต่อไปแม้วา่ จะมีชีวติ อยูอ่ ีกเพียงเจ็ดปี หลังจาก
ออกมาจากตารางซูได้รับใช้คริ สตจักรอีกหลาย ๆ คริ สตจักร รวมทั้งคริ สตจักรกลางในเมืองเตกูดว้ ย
และแม้ซูจะถูกจองตัวไปเทศนาฟื้ นฟูในที่อื่น ๆ อีกหลายแห่ง แต่ร่างกายของซูก็ไม่แข็งแรงอย่างเดิม
เนื่องจากถูกทรมานในตารางมาหลายปี ในปี ค.ศ. 1952 ขณะที่กาลังถ่ายเลือดพระเจ้าทรงเรี ยกเขาไปสู่ ที่
“สุ ขกว่าและดีกว่า” ข้าพเจ้ารู ้แน่นอนว่ามงกุฏแห่งผูเ้ สี ยสละชีวติ เพื่อพระเยซูกาลังคอยต้องรับเขาอยูใ่ น
พระหัตถ์ของพระเยซูที่ถูกตะปูตรึ งโดยการคลุมคลีและสนิทสนมอยูก่ บั คริ สเตียนชาวเกาหลีอยูถ่ ึงสี่ สิบ
ปี และอาศัยอยูใ่ นกะต๊อบที่ฝาฝนังยาด้วยโคลน ร่ วมรับประทานอาหารโต๊ะเดียวกันกับเขาและบ่อยครั้ง
ที่แต่งกายแบบเดียวกับชาวเกาหลี ร่ วมประชุมนมัสการกับพวกเขา และร่ วมใจอธิ ษฐานกับเขาและได้
สอบสวนคนเตรี ยมตัวจะเข้าพิธี บัพติศมามาหลายพันคน และสอนพระวจนะของพระเจ้าให้เขาเป็ น
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ภาษาพื้นเมืองเกาหลี และเฝ้ าดูใบหน้าของเขา ได้ยนิ พวกเขาร้องเพลงนมัสการที่เขาชอบร้อง ได้ยนิ เขา
อธิ ษฐานชนิดที่เทดวงจิตดวงใจถวายแก่พระเจ้ายามก่อนรุ่ งอรุ ณทาให้ขา้ พเจ้าเริ่ มเห็นว่าถ้อยคาของพระ
เจ้าซึ่งจับจิตจับใจของมนุษย์พวกนี้ และทาให้เขาต้องถูกติดตาราง ถูกโบยตี แต่ก็ยงั ยินดีในความทุกข์
ทรมานนั้น บางคนถึงแก่กรรม หรื อไม่ก็เป็ นพยานแก่เพื่อนร่ วมชาติดว้ ยกัน บ้างก็พากันสร้างคริ สตจักร
ที่หลังคามุงด้วย จากหรื อทาด้วยเศษสังกะสี ถ้อยคาของพระเจ้าที่จงั จิตจับใจอาจารย์ซูก็เป็ นถ้อยคาชนิด
เดียวกับถ้อยคาที่ติดอกติดใจอาจารย์เปาโล “พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าและพระองค์ทรงพระราชทานพระ
กายของพระองค์สาหรับข้าพเจ้า”
“โอพระเยซูเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าและเป็ นผูไ้ ถ่
ข้าพเจ้าขอมอบชีวติ ของข้าพเจ้าไว้แด่พระองค์
เพราะพระองค์ทรงพระราชทานพระกายของพระองค์เอง
เพือ่ เป็ นเครื่ องสักการะไถ่บาปของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่มีสิ่งอื่นเป็ นผูบ้ งั คับเหนื อหัวใจ
ดวงจิตของข้าพเจ้าเป็ นที่นงั่ ของพระองค์
ดังนั้นชีวิตของข้าพเจ้าจึงเป็ นของพระองค์
โอพระเยซูคริ สต์ ข้าพเจ้ามีชีวติ อยูเ่ พื่อพระองค์เท่านั้น”
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