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ยากนักที่จะนึกถึงภาพของผูประกาศและนักเทศนมีชื่อทอม ปาปาเนีย ในฐานะของผูรายที่
เชี่ยวชาญการใชอาวุธทั้งปนและมีด จากอดีตที่ฟงดูไมผิดกับเรื่องโหดในจอโทรทัศนแบบที่คลุงดวย
กลิ่นคาวเลือด ความทารุณ
วันที่พวกเราพบกับเขา บุรุษวัย 50 ป รางสูงผอม และยังเปนโสด แตงกายงาย ๆ ดวยชุดลําลอง
เสื้อเชิรตแขนสั้นกางเกงยีนตามแบบฉบับของชาวอเมริกัน
ทานศิษยาภิบาลดูทาเปนคนเครงขรึม
คอนขางเก็บตัว เราไดเวลาสัมภาษณเขาระหวางเวลาอาหารมื้อเชา ในเวลาจิบกาแฟดํา ตามดวยเบค็อน
และแพนเค็กรอน ๆ ในหองอาหารของการเด็นโฮเต็ล พวกเราเพลินไปกับน้ําเสียงนุมนวล สุภาพชวน
ฟง
เมื่อยังหนุม ทอม เริ่มชีวิตอาชญากรขณะมีอายุเพียง 15 ป เหตุเริ่มขึ้นในวันที่เขาพบปนขี้สนิม
กระบอกหนึ่งตกอยูขางทาง ระหวางทีก่ ลับจากโรงเรียนมาบาน
“มันตกอยูขางทางรถไฟ ไมมีกระสุนสักนัด ผมเก็บเอามาใหเพื่อน ๆ ดู พวกเราเปนเด็กยากจน
จึงคิดจะหาเงินใชโดยวิธีออกปลน ตกลงกันวาจะเริ่มงานกันที่คลับของชาวอิตาเลียน ซึ่งมักจะมีคนมา
เลนไพและดื่มเหลากันเปนประจํา เพราะเทาที่สังเกตดูเห็นวาคนพวกนีค้ อนขางจะมีฐานะ” ทอมเลา
“งานแรกผานไปดวยดี ไมมกี ารขัดขืน ไดเงินมาเลยงาย ๆ”
ทอมและเพื่อนจึงชักไดใจ ทํางานกันอีก 3 ครั้งในสถานที่เดิม มารูตวั เอาภายหลังวา เหยื่อปลน
ของเขานั้นเปนใคร ก็ตอเมือ่ มีบุรุษจากกลุมมาเฟยมาปรากฏกายขึ้นหนาประตูบานของเขาในค่ําวันหนึ่ง
“พวกมันบอกกับคุณพอของผมวา ที่ยังไวชีวิตเราไวครั้งนี้ก็เพราะเห็นแกปูของผม ซึ่งเคยเปน
หัวหนากลุมมาเฟยคนแรกแหงนิวยอรค ไมอยางนั้นก็เสร็จกันไปแลว”
บิดาของทอมขอรองเขาใหอยูหางจากคนพวกนี้ “คุณพอเกลียดกลุมมาเฟย และไมตองการให
ผมติดตอเกี่ยวของกับคนพวกนี”้
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แตนี่เองคือเหตุผลที่ยิ่งทําใหทอมอยากเขาไป “ผมกับพอนั้นปนเกลียวกันเสมอ ผมเกลียดพอ
เพราะพอไมเคยแสดงเลยวารักผม เมื่อใดทีพ่ อไมมีธุระยุง พอก็จะเมาแอตลอดเวลา แลวเวลาเมาพอก็จะ
ลงมือทุบตี เตะตอยผมเปนประจํา เมื่อไดโอกาสผมจึงอยากแกแคน ใหสมกับที่พอเคยทอดทิ้งผม ผม
อยากใหพอเสียใจมากเทา ๆ กับที่ผมเคยรูสึกมาแลว”
ดวยเหตุนี้ทอมจึงไดเขารวมกับอาชญากรมืออาชีพกลุมของตระกูล “แกมปโน” เรียนรูยุทธวิธี
การหาเงินแบบมาเฟยจนมีรายไดตกอาทิตยละ 2 ถึง 3 พันเหรียญ
“พอพอรูเขาก็ไลผมออกจากบานตัดขาดผมจากวงศตระกูล ดาวาผมทําลายชีวิตเขาทัง้ ชีวิต ตอน
นั้นผมเสียใจอยูอยางเดียวเทานั้น คือการกระทําของผมทําใหแมแทบหัวใจสลายทวารสชาดของการแก
แคนนั้นหอมหวานยิ่งนัก ผมจึงไมไดสนใจเทาใด” ทอมกลาว
งานของทอมคือ ควบคุมดูแลธุรกิจไนทคลับ 4 แหง และภัคตตาคารอีก 6 แหง ที่เปนของ
ตระกูลแกมปโนมีหนาที่ติดตามทวงหนี้ใหกับนาย คือ คารโล แกมปโน ทอมไดชื่อวาเปนจอมทารุณ
เลือดเย็นยิ่งนัก
“ใคร ๆ ก็รูดีวา ผมโหดขนาดไหนผมพกปนครั้งละ 3 กระบอก มีดประจําตัวอีก 1 เลม แมแต
สมาชิกมาเฟยดวยกันก็ยังกลัว เพราะผมยิงคนไมเลือก หรือไมก็ฟาดดวยไมเบสบอลลใหแขนขาหัก
เลือดกระจายจนอาการรอแรแลวนั่นแหละผมจึงจะหยุดลงได”
“ตอนที่ผมตีใครอยูนั้น ผมจะรูสึกเสมอวาไอพวกลูกหนี้เหลานั้นเปนพอที่เคยตีผม ไอพวกขี้
โกงเหลานั้นเปนพอที่ผมตองตีคืนใหสาสมใจ”
ตราบจนทอมอายุได 32 ป เขาผานคุกมา 2 ครั้ง มีตําแหนงหัวหนาอันดับ 3 ของกลุมมาเฟย
รายไดประจําป 10 ลานเหรียญ
แมในยามที่มที ุกสิ่งพรอมแลวเชนนี้ ทอมก็ยังรูสึกวาชีวิตของเขาขาดอะไรไปอยางหนึ่ง “ทุก
อยางที่ผมตองการ ผมเพียงแตดีดนิว้ ก็จะไดมาอยางใจนึก แตวาลึก ๆ ลงไปภายในใจมีเสียงเล็ก ๆ เสียง
หนึ่งคอยจองจับผิดอยูเปนเนืองนิตย”
เชาวันหนึ่ง
ขณะที่ทอมนั่งคํานึงอยูบนเตียงในบานหลังใหม ดวยความพึงพอใจกับความมั่งคั่งและทรัพย
สมบัติที่หามาได
“ผมตัวพองดวยความผยอง ทุกอยางผมหามาได ทั้งสมบัติและอํานาจผมไดมันมาดวยน้ํามือ
ของตัวเองโดยไมตองขอความชวยเหลือจากใครเลยแมแตบาทเดียว ผมมัวเมาอยูใ นความคิดพรอมกับ
วาดความฝนถึงอนาคตที่มั่งคงเปนปกแผน”
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ชวงเวลานัน้ เอง มีเสียงเล็ก ๆ ดังขึ้นภายในสวนลึกของหัวใจ “ถูกแลวทอม เจาทําทุกสิ่งเหลานี้
ดวยตัวเอง เจาไมเคยตองการเราเลย แตเรารูว าเจากําลังมุงหนาไปทีใ่ ด เจากําลังตรงดิ่งไปหาขุมนรก...”
ทอมผูเติบโตขึ้นมาในแวดวงของชาวโรมันคาทอลิก เขารูวานี่คือพระสุรเสียงของพระบิดาเจา
นับเปนครั้งแรก ตลอดเวลาของวิถีชีวิตมาเฟยที่ทอมเกิดความกลัว
“ผมรีบตอบโตกับเจาของเสียงเล็ก ๆ นั่น ผมตั้งคําถามวา แลวพระองคทรงอยูที่ใด เมื่อผมเปน
เด็กชายเล็ก ๆ ที่เรียกรองตองการความรัก ความอบอุมของพอ พระองคอยูที่ไหน?”
ทอมตัดสินใจวา เขาจะไมมวี ันยอมใหพระเจาทรงลงพระอาชญาประหารชีวิตเขา
“ผมไมจําเปนตองมีพระองค” เขาบอกเสียงเล็ก ๆ นั้น “ผมมีพรอมแลวทั้งอํานาจและเงิน เมื่อใด
ที่พระองคจะเอาชีวิตผม ผมจะดับมันดวยมือของผมเอง...”
ทอมอธิบายวา “ผมตองการชีวิตของผมดวยมือของตัวเอง เพื่อจะใหพระองคทราบวา ผมมี
อํานาจมากกวาพระเจา” แตกอนที่เขาจะหันกระบอกปนเขาหาตัวเอง เสียงกริ่งโทรศัพทก็ดังขึ้น เปน
ของคนรูจักมักคุนคนหนึ่ง เชิญเขาไปคริสตจักรและงานเลี้ยงหลังพิธีนมัสการ
“ผมคิดวา พระเจาคงกําลังเลนตลกอะไรกับผมสักอยาง .... คนอยางผมนะหรือถูกเชิญไป
คริสตจักร พระองคจะทรงคราชีวิตผมที่นั่นหรือ? ผมยอมรับคําเชื้อเชิญ ทวาผมจะแสดงใหพระองค
ทราบวา พระองคจะไมอาจทรงแตะตองผมได แมแตเสนผมบนหัวของผม”
หลังพิธีนมัสการ ศิษยาภิบาลเดินเขามาหาทอม เขาขอบคุณผมที่มารวมประชุม แลวบอกผมวา
มีอะไรอยางหนึ่งจะบอกผม เขาพูดวา
“ดวงตาคือหนาตางของวิญญาณมีสิ่งหนึ่งทีพ่ อเห็นจากดวงตาของคุณพอเห็นเด็กชายเล็ก ๆ คน
หนึ่งร่ําไหอยูป รารถนาจะไดซึ่งความรักและความอบอุน ทอม ...พอรักคุณและองคพระเยซูเจาก็ทรงรัก
คุณดวย”
“เขาเปนบุคคลแรกในโลกที่พบจุดออนของผม ผมแทบยั้งโทสะไวไมได”
ทอมคิดจะยิงศิษยาภิบาลผูนั้นเสียจะไดไมมีใครรูความลับอันนี้ “ผมจึงขอคุยกับเขาอีกในตอน
ดึกของคืนวันนั้น”
“แตตลอดเวลาแหงการสนทนาผมไมอาจถือโกรธเขาไดเลย ผมไมอาจควักปนออกมาจอยิงเขา
อยางที่คิดเอาไว มือผมหมดแรงไปกอนทุกครั้งเราคุยกันถึงเรื่องความบาป และแลวผมก็ตองเสียคํามั่นที่
เคยใหไวกับตัวเองที่วา จะเก็บเรื่องความชัว่ ราย ทั้งมวลที่ผมเคยทําเอาไวกับตัวโดยจะไมมีวนั เอยใหใคร
ฟง”
ชวงหนึ่งของการสนทนาทอมแทบไมรูสึกตัวเลยวา กําลังคุกเขาอยูไดอยางไร เขาร่ําไห และศิษ
ยาภิบาลผูนั้นก็กําลังคุกเขาอยูเคียงขางดวยอาการเดียวกัน “ผิดกันก็แตวา เขากําลังอธิษฐานเผื่อผม”
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ตลอดเวลา 25 ปที่ผานไป ผมไมเคยตองเสียน้ําตาสักหยด แตเมื่อผมเปดใจถวายแดพระเยซูเจา
ผมเริ่มรูสึกวา ความโกรธแคน ความขมขื่นและเกลียดชัง เริ่มละลายหายไปหมด”
สิ่งแรกที่ทอมทําเมื่อกลับมาถึงบานก็คือ “เสาะหาพระเจา” เขาอธิษฐานวา
“ขาแตพระองคเจา ขอทรงอยาเพิ่งดับชีวิตขา ๆ เลย”
และทันใดนัน้ เหมือนกับวาเขาไดยินเสียงพระสรวลวา
“เอาชีวิตของเจาหรือ? ไมหรอกเรากําลังจะฉุดเจาใหลุกขึ้นตางหาก”
และวินาทีนั้นเอง คือจุดเริ่มตนแหงชีวิตใหมของทอม ในฐานะผูรับใชของพระเจา
สิ่งแรกที่ทอมทําก็คือ
แจกจายทรัพยสินและเงินทองทั้งสิ้นใหกับองคการสาธารณกุศลและคริสตจักร เขาถึงกับไปขอ
คืนดีกับบิดา
“ผมไปหาทาน และขอใหทานยกโทษใหผม ผมบอกทานดวยวา ผมรักทาน แตตอนที่ผมพูด
คุณพอกลับนึกวา ผมกําลังเมา” ทอมเลาพรอมกับหัวเราะ
การกลับมาหาพระบิดาเจาครั้งนั้น แมจริงคือการทรงตอบคําอธิษฐานของพระเจาตอมารดาของ
ทอม ขณะที่ทอม กลาวดวยหยาดน้ําตาเออลน
“แมบอกวาแมไดอธิษฐานมานานแลว ที่ผมจะเลิกจากชีวิตมาเฟยกลับมาหาพระเจา ซึ่งผมเคย
บอกทานแลววาไมจําเปน ผมมีปน มันเปนสิ่งเดียวที่จะคุมครองผม ผมไมจําเปนตองมีพระเจา เมื่อผม
บอกแมใหหยุดอธิษฐาน ทานบอกวา “วันที่แมจะหยุดอธิษฐาน ก็คือวันที่พระเจาทานทรงตอบคํา
อธิษฐานของแมแลวเทานั้น”
วันนัน้ เมื่อทอมกาวเขาประตูหองพักคนไข ณ โรงพยาบาลแหงหนึง่ เพื่อเยี่ยมแมซึ่งกําลังปวย
ดวยโรคมะเร็งประโยคแรกทีท่ านกลาวกับเขาก็คือ
“แมอยากใหลกู รูวา กี่ปมาแลวที่แมเฝารอนาทีน”ี้
ผมถามทานวา “คุณแมทราบไดอยางไร?”
ทานตอบผมวา “เมื่อลูกเดินเขามาในหอง พระเยซูเจาทรงพระดําเนินมากับลูก”
มารดาของทอมมีชีวิตอยูตอมาอีก 18 เดือน นานพอที่จะเห็นบุตรชายเปนผูรับใชพระเจาดังคํา
อธิษฐานและใจปรารถนาของเธอ
ปจจุบันทอมทํางานเยีย่ มเยียนนักโทษคุกตาง ๆ เปนงานซึ่งเขาไดเริ่มทําตั้งแตครั้งถูกควบคุมตัว
เพื่อการสอบสวน (หลังจากการกลับใจ) เปนเวลานานทีส่ ุดในประวัตกิ ารสอบสวนของรัฐแอ็ตแลนตา
คือกินเวลาถึง 11 เดือนครึ่ง
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“ตลอดเวลานัน้ มีสมาชิกมาเฟยถูกจับมาอยูหองขังถัดจากผม ไดฟงคําพยานของผม และได
อธิษฐานตอนรับองคพระเยซูคริสตเจากันหลายคนผมยังไดเริ่มระบบการศึกษาพระคัมภีรที่ครอบคลุม
กวางขวางที่สุดในคุกดวย”
ตอมาภายหลัง เมื่อทอมพนจากขอกลาวหาตาง ๆ แลว ก็ไดเริ่มงาน “บานพักสําหรับผูเพิ่งพน
โทษ” เพื่อชวยคนเหลานั้นใหเริ่มชีวิตใหมที่ดีกวาเดิม

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 46 ฉบับที่ 246 กันยายน – ตุลาคม
1995, หนา 14-17.
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