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วันที่ 7 กรกฎาคม 1990
เริ่มขึ้นอยางสวยสดงดงามเชนทุกวันสําหรับเธอ รีเบ็คคา ฟนเทส เปนชีวิตรื่นรมยที่ทุกคนตอง
ใฝหา เธอมีสามีที่รักเธอมีบุตรชาย 3 คน ลวนเติบโตมีอนาคตแจมใส ความพอใจความชื่นชมยินดีใน
สัมพันธภาพระหวางเธอและองคพระผูทรงสราง เปรียบไดกับระยะแหงความสุขของวันแรก ๆ ในชีวิต
สมรสซึ่งเริ่มมาตั้งแตป 1969 แลว จิตใจเธออิ่มเอิบไปดวยความขอบพระคุณพระเจาในความสุขแหง
ชีวิตอันสะดวกสบาย ขณะกาวเดินลงจากคอนโดมิเนีย่ มสูสระน้ําวายน้าํ ใสเย็นเบื้องหนา
เมื่อเสร็จจากกิจวัตรวายน้ํา เธอกลับขึ้นมายังหองพัก ขณะรดตัวอาบน้ํานั่นเองไมเคยคาดคิดมา
กอนวาจะพบกอนเนื้อเล็ก ๆ เหนืออกขวา รอยยิ้มเริ่มจางลง เธอมิไดนิ่งนอนใจติดตอกับเพื่อน สนิท
ทันที และพบกับแพทยประจําตัวในเชาวันตอมาแพทยแนะนําใหเธอพบกับผูเชี่ยวชาญเรื่องเนื้องอก
จากนั้นก็มีการตรวจโดยใชเครื่องไฟฟาที่เรียกวาแม็มโมแกรมในอีกวันถัดมา
ตอนนั้นบรรดาเหลานายแพทยลวนกลาวเปนเสียงเดียวกันวา ไมมีอะไรนาตกใจ เพราะเทาที่
ตรวจคลําดู คิดวาไมใชลักษณะของกอนเนื้อรายแตเพื่อใหแนใจจึงตองทําการผาตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ
ทางกลองจุลทัศน
เชาวันที่ 12 กรกฎาคม เมื่อแพทยเดินเขามาในหองปวย พรอมกับผลการตรวจสอบจาก
หองปฏิบัติการ รีเบ็คคา เพิ่งจากหายมึนงงจากฤทธิ์ยาสลบ รีเนสามีของเธอนั่งเฝาอยูข าง ๆ ขาวราย กอน
เนื้อนั้นคือมะเร็ง และการผาตัดที่ทําไปแลวนั้นแพทยไดพยายามเลาะเอาตอมน้ําเหลืองใกลเคียงออก
แลวถึง 19 ตอม เพราะมะเร็งอาจแพรกระจายไปถึงที่นนั่ แลว ทั้งคูไมไดเตรียมตัวเตรียมใจมากอนเลยวา
จะไดยินขาวออกมาในรูปนี้
แมจะตกใจแทบสิ้นสติ ประโยคแรกที่รีเบ็คคาเอยขึ้นมาก็คือ “พระเจาจะทรงใหเกิดผลอันดีใน
ทุกสิ่ง” กระนัน้ สวนลึกที่สุดภายในใจเธอ กลับมีเสียงร่ํารองขึ้นมาวา “พระเจาทรงทอดทิ้งไปเสียแลว”
คําวาพังพินาศสิ้น ก็ยังนอยเกินไปที่จะใชบรรยายถึงความรูสึกเธอในตอนนั้น
1

“เราไมสมควรเลยกับความเจ็บปวยเชนนี”้ เธอร่ํารองในใจ “เรารูจักพระเจาและรักพระองค
เสมอมา เราปรนนิบัติรับใชพระองคอยางดีที่สุดมาตลอดชีวิต แลวพระองคทรงอนุญาตใหสิ่งนี้เกิดขึ้น
ในชีวิตของเราไดอยางไร?” ลวนเปนคําถามที่คร่ําครวญอยูในใจเธอ วนเวียนไมจบสิ้น
สําหรับคนทั้งคู ฝนรายเพิ่งจะเริ่มตนเทานัน้ 14 กรกฎาคม ขณะทีแ่ ผลยังราวระบม แพทยกแ็ จง
ใหทราบวา ตองผาตัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลาะเอาผังผืดตอมน้ํานมออกใหเกลี้ยง เพื่อความมั่นใจ
การผาตัดจะมีขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม ทั้งสองวันสองคืนเธอไมสามารถบังคับตัวเองใหงีบ
หลับลงได
จิตใจวาวุน เหมือนอยูทามกลางพายุกลาไมอาจยอมรับไดเลยวาขณะนีเ้ ธอเปนโรคราย
โรคมะเร็งที่ทุกคนหวาดหวัน่ รีเบ็คคาไมตอ งการใหใครเอยคํานี้ใหเธอไดยนิ เปนอันขาด
เพื่อนฝูงมากมายมาเยีย่ มเยียน หอมลอมเธอแตไมมีใครเลยที่จะสามารถปลอบโยนเธอได
“ฉันรูสึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น แมแตจะรองไหก็ยังรองไมออก”
รีเนสามีเปนนักบิน ไดพยายามเปลี่ยนเสนทางบินมาบินใกลบานระยะสั้น ๆ เพื่อจะหาโอกาส
กลับมาบาน ระยะนี้รีเบ็คคาจําเปนตองมีสาวใชที่จะชวยทํางานบานและดูแลเธอเองซึ่งนาจะเปนใครสัก
คนหนึ่งที่คุนเคยวิถีชีวิตในสิงคโปรแลวไมมีใครเลย นอกจากสตรีชาวฟลิปปนสที่อยูในประเทศนี้มา
ครบ 10 ปแลว ตามกฎหมายเธอจะตองกลับออกจากประเทศทันที เมื่อมองยอนกลับไปดูรีเบ็คคายอมรับ
วาพระเจาทรงจัดเตรียมคนนีไ้ วให เพื่อชวยเหลือเธอตลอดระยะเวลาที่ตองรักษาโรคดวยการใชสารเคมี
(Chemo Therapy) รัฐบาลสิงคโปรยอมอนุญาติตอวีซาใหสตรีผูนี้เปนกรณีพเิ ศษซึ่งไมเคยปรากฏมา
กอนเลย
“รีเบ็คคาเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนจากคนเดิมที่เคยมีเหตุผล แจมใสราเริงอยูเปนนิจ กลายเปนอีก
คนหนึ่ง”
รีเนกลาวเมื่อนึกถึงเวลาอันขมขื่น “ผมเคยคิดวา ผมรูจกั เธอดี เราแตงงานมากวา 20 ปแลวผาน
ชีวิตลําบากเมือ่ ลูก ๆ ยังเล็กอยู มาบัดนีเ้ ธอเปลี่ยนไปอยางฉับพลัน เปนคนแปลกหนาที่ผมไมรจู ักเศรา
ซึมตลอดเวลา ไมยอมพบใคร ไมพูดกับใคร ไมยอมกาวออกนอกบานนอกจากไปโรงพยาบาลทั้งวันเธอ
จะไมทําอะไร จมอยูบนเกาอี้นวมบนหองนาน ๆ ก็จะกรีดรองออกออกมาดัง ๆ แลวคร่ําครวญรองไห
โดยไมมีน้ําตา ผมไมทราบจะชวยเธอไดอยางไร ผมรูวาเธอมีความทุกข แตก็ชวยเธอไมได”
สําหรับรีเบ็คคา
เวลาทีผ่ านไปเหมือนคืนมืดมิดที่ชา งยืดยาวไมรจู กั จบสิ้น
“หองพักที่
โรงพยาบาลมีดอกไมเต็มไปหมด ฉันเกลียดมัน มันทําใหฉันนึกถึงความตาย ฉันอยากจะจับมันโยนทิ้ง
ออกไปใหหมด ฉันฉีกบัตรเยี่ยมผูปวยที่เพือ่ นสงมาใหจนหมด “เธอเลา
“ฉันเหมือนอยูใ นความมืดทึบหาทางออกไมไดฉันกลัวจนไมกลาออกนอกบาน กลัวจะตองพบ
กับเชื้อโรค ฉันกลัวฝน กลัววาจะทําใหฉนั ปวยมากขึ้น เพื่อน ๆ พากันแนะนําวาควรกินอะไร ไมควรกิน
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อะไร หลายสิบหลายรอยอยาง ฉันวุนวายสับสนไมวาใครบอกใหทําอะไรฉันก็ทําตามทุกอยาง จนยุงไป
หมด”
ทวาในชวงเวลาอันสับสนวุนวายใจนี้เอง เสียงแผว ๆ เสียงหนึ่งแววผานเขามา เปนเสียงจาก
ความทรงจําของเธอครั้งหนึ่งในชีวิตนานมาแลวพระธรรมสดุดีบทที่ 18 บางวันเสียงนั้นแววเขามาถึง 5
ครั้ง 10 ครั้ง
แมกระทั่งวันนี้ ขณะที่เธอเอยถอยคําเหลานี้ออกมาจากใจ สายตาของเธอทอดออกไปไกลลิบ
สุดขอบฟา
“คือพระเจาผูป ระทานความเขมแข็งใหขาฯ
ผูทรงทําวิถีของขาฯใหปลอดภัย
พระองคทรงใหยางเทาขาฯแข็งแรง
ดุจขาของกวาง
ทรงนําขาฯขึ้นไปยังที่สูง ทรงฝกมือขาฯ
เพื่อการตอสู
แขนของขาจึงแกรงจนอาจโกงคันธูน
ทองสัมฤทธิ์ได
พระองคประทานโลหแหงความรอดใหแกขาฯ
พระหัตถขวาของพระองคทรงค้ําจุนขาฯ
ทรงใหขาพระองคเปนใหญ ดวยทรงนอมพระทัยลง
ทรงนํายางเทาของขาไปในทีก่ วางใหญ
เทาของขาจึงไมพลาดลมลง...”
พระเจายังทรงสําแดงความรักตอบุตรของพระองคในอีกหลาย ๆ ทาง ใหญาติผูนองบินมาจาก
สหรัฐคอยดูแลเธอถึง 2 อาทิตย มีเพื่อนพยาบาลที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เนือ้ งอกเปนที่ปรึกษาใหความกระจาง
อยูเสมอ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม
สิ้นสุดการรักษาโดยสารเคมี ในสมุดบันทึกของรีเน เขียนไววา
“เสร็จสิ้นกันเสียทีขอพระเจาทรงไดรับเกียรติ”
ทวาหนทางแหงการทดสอบยังอยูอยูอกี ยาวไกลสําหรับรีเบ็คคาเธอจะตองเริ่มการรักษาดวย
รังสีอีกในเดือนมกราคม เวลา 2 สัปดาหเธอไดหยุดใชชวี ติ ที่โรงพยาบาล และสรางซาจากอาหารแพยาที่
ทุกขทรมาน รีเนยอมรับวา
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“ผมตองใสหนากากอยูตลอดเวลา ทําเปนเขมแข็งทั้ง ๆ ที่ภายในออนลาไปหมดเพื่อเธอ ผมตอง
แสดงวาไมกลัว ทั้ง ๆ ที่บางครั้งผมอยากจับตัวเธอเขยาแรง ๆ บอกใหเธอเลิกทําทาหดหู วิตกกังวลเลิก
เปนคนที่เก็บตัวจากสิ่งแวดลอม และผูคนรอบขางไดไหม? ผมอยากถามเธอ แตก็ไมเคยเอยออกมาได”
เขาเลาอยางเปดเผย
“ผมยังผิดหวังกับเพื่อนฝูงอีกดวย เราเปนชาวฟลิปปนสอยูในสิงคโปรเกือบยี่สิบปแลว เราเคย
นึกวาทุกคนเหมือนเพื่อนสนิท แตเอาเขาจริงในยามที่เราตองการเพื่อนที่สุด กลับไมมีใครเลยตอนแรก
ๆ เทานั้นที่มีเพื่อน ๆ มากันมากมายแตไมนานก็หายหมด ไมมีโทรศัพท ไมมีการเยีย่ มเยียนอาจเปนไดวา
พวกเขาไมทราบจะพูดอะไร จะชวยเราไดอยางไร แตผมก็อดผิดหวังไมไดอยูดีความสนิทสนมจาก
หายไปมากเลย”
ในที่สุดรีเนก็ตดั สินใจวา ควรกลับไปอยูมะนิลากอนสักพักหนึ่งทีน่ ั่นแวดลอมไปดวยญาติและ
มิตรสหาย เธอพบวาผูใกลชิดมีสวนสําคัญมากตอคนไขโรคมะเร็งอยางเธอ บานญาติที่อยูในบริเวณ
เดียวกันชวยไดมาก ทุกคนคอยหาโอกาสมาเยี่ยมเยียนถามไถอาการ พูดคุยตลอดเวลา คุณปาคนหนึ่งมา
อธิษฐานกับเธอทุกเชากอนทีเ่ ธอจะเขารับการฉายรังสีที่โรงพยาบาล นองสาวบินมาเยี่ยมจากนิวยอรค
นองชายบินมาจากสวีเดน ทุกคนรีบมาอยูเฝาดูอาการของเธอ สิ่งแวดลอมอบอุนกวาที่เคยอยูใ นสิงคโปร
ซึ่งนั่นแมจะมีคนรับใช แตกเ็ ปนไดเพียงเพือ่ นกายไมสามารถเขาถึงจิตใจที่วิตกกังวลของเธอเลย
“ฉันชางตองการความรักความเอาใจใสมากเหลือเกินระยะนัน้ ”
เธอเลาในมะนิลานี่เองที่เพื่อนคริสตชนที่เขมแข็งหลายคน มาอธิษฐานวางมือใหเธอและที่นี่เอง
ในเดือนธันวาคม รีเบ็คคาเริ่มรองไหออกมาไดเปนครั้งแรก
“แลวอาการทางใจของฉันก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ”

1991 เดือนมีนาคม
การฉายรังสีสิ้นสุดลง เธอพบกับจิตแพทยคริสเตียนสม่าํ เสมอ และเริม่ ทําใจยอมรับสภาพการ
เปนโรครายของตัวเอง
“จิตแพทยถามฉันวา กลัวอะไรมากที่สุด ฉันตอบวา กลัวตาย กลัวทีจ่ ะตองจากสามีและลูก ๆ
ไปจิตแพทยแนะนําใหฉัน เหลือบางสิ่งไวใหรนี าและลูก ๆ กอนจากไป เธอใหฉันเตรียมบางสิ่งที่มี
คุณคาที่พวกเขาจะระลึกถึงฉันดวยความรักและพึงพอใจรีเบ็คคา เลา
(ฉันเริ่มมีจุดหมาย มีบางอยางที่จะทํากอนตาย ฉันเริ่มทําการฝมือเริ่มเลือกรูปภาพจัดสมุดภาพ
เล็ก ๆ ใหรีเนและลูก ๆ แตละคนขณะเดียวกันฉันเริม่ กลับเขากลุมสามัคคีธรรมกับเพื่อนคริสเตียนอีก
ครั้งขอความในพระคัมภีรเริม่ มีความหมายพิเศษขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดวย กอนหนานัน้ แมฉันจะพยายาม
อานพระคัมภีร ถอยคําดูเหมือนจะไหลผานไปไมเขามาในใจไดเลย”
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จากนั้นเธอกลับมายังสิงคโปรอีกครั้ง แมวาจะหวาดหวั่นกับความหลังในยามทีม่ ีความรูสึก
มืดมน ที่พักเดิม เกาอี้นวมตัวเดิม หองนอนที่เหมือนคุกมืดหองเกา แตวางานรีเนอยูท ี่นั่น เขาลําบากมาก
ทุกครั้งที่ขับเครื่องลงจอดสนามบินสิงคโปร เขาจะรีบจับเครื่องบินมามะนิลา อยูกบั เธอจนถึงเวลาบิน
กลับไปใหทนั เที่ยวบินที่เขาตองเปนกัปตัน
“รีเนเหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอด จึงตองกลับแมจะผลัดวันครั้งแลวครั้งเลา แตในที่สดุ ฉันก็พรอม
จะจากบานดวยรอยยิ้ม”
นาแปลกที่การกลับมาที่เดิม ไมไดทําใหเธอมีความทุกขใจอยางที่กลัวมุมมืด หองนอน ไมนา
กลัวเทาที่คิด
“พระเจาไดทรงยกเอาความมืดออกจากใจของฉันแลว แมแตสาวใชกย็ ังรูสึกวาฉันเปลี่ยนไป
ตัวฉันเทานั้นที่ทราบวา... ไมใชความกลาหาญจากตัวเองแนนอน พระองคผูทรงอยูภายในใจประทาน
กําลังใหฉัน 2 วันหลังจากกลับมาสิงโปร ฉันกลาออกนอกบาน ออกไปรับประทานอาหารค่ํากับรีเนที่
ภัคตาคาร ตอนเดินทางกลับบาน เขาถามฉันวาตองการขับรถบางไหม? แลวคืนนัน้ ความสุขความพึง
พอใจในการขับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เปนครั้งแรกนับตั้งแตฉันรูตัววาเปนมะเร็ง
29 มิถุนายน รีเบ็คคาพบกอนเนื้อใหม แตครั้งนี้เธอพรอมและยอมรับไมมีอาการตืน่ ตระหนก
อีกแลว ขณะถูกเข็นเขาหองผาตัด พยาบาลเรียกเธอวา “รีเบ็คคาคนใหม”
ผลจากการตรวจพบวาเปนเพียงกอนเนื้อจากแผลเปนการตัดที่ผานมา

เวลาผานไปเกือย 3 ปแลว
แพทยบอกวา ถาไมมีเนื้องอกใหมขนึ้ มาอีกภายในปนี้ ก็จะมีโอกาสสูงถึง 80 เปอรเซ็นตที่เธอ
จะหายจากโรค ชีวิตดูเหมือนจะยืดยาวออกไปอีกนิดหนึง่ สําหรับเธอ บัดนี้เธอเปนคุณยาแลว มีโอกาส
ไดเห็นหนาหลาน มีโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปแหงชีวติ สมรส
“ฉันเผชิญหนาใกลชิดกับความตายมาแลว ไดตอสูโรครายมาแลว ฉันรูวาไมมีอะไรนากลัวอีก
ในเวลามืดมิดรีเนยังอยูเ คียงขาง อธิษฐานเผื่อฉันเวลาที่ฉันอธิษฐานไมออก พระเจาทรงดีตอฉัน
พระองคทรงบีบเคนฉันจนวางเปลาไมมีอะไรเหลือ แลวก็ทรงเติมใหเต็มดวยสิ่งที่พอพระทัยทรงทําให
ฉันรูตัววาออนแอ ไรคา ฉันจําไดวา กอนหนาที่จะรูตัววาเปนมะเร็ง ฉันเคยไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งที่
อาการเพียบดวยโรคนี้ ใจฉันตอนนั้นคือวา ฉันทนไดถาฉันจะตองเปนบาง ตอนนีฉ้ ันรูแลวฉันออนแอ
เพียงใด... แตพระกรุณาคุณของพระองคกม็ ีเพียงพอสําหรับฉัน”
ในปที่ผานมาเธอเริ่มชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งอื่น ๆ ทุกคนรูดีวา เธอเคยเดินทางทีเ่ ขากําลัง
เผชิญอยู เธอผานเวลาที่นาหวาดหวั่นมาเชนเดียวกับพวกเขาจึงเขาใจดี....
“พระเจาทรงนําขาฯ ไปยังทีก่ วางใหญ
5

และเทาของขาฯ จะไมพลาดลมลง....”
(เรียบเรียงจาก Cancer : A woman`s pilqrimage นิตยสาร Impact สิงหาคม 1993)
(ไมมีชื่อผูเขียน)

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 44 ฉบับที่ 235 พฤศจิกายน – ธันวาคม
1993, หนา 29-32.
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