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ค าน า 
เหตุการณ์ท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือเล่มน้ีเกิดข้ึนในประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีเป็นชาติท่ีมี

วฒันธรรมเก่าแก่นานกวา่ 3000 ปี นานกวา่ประเทศในภาคพื้นยโุรปและอเมริกา และนานกวา่ประเทศ
ญ่ีปุ่น แต่วฒันธรรมอนัเก่าแก่น้ี ไม่สามารถจะยบัย ั้งการรุกรานของญ่ีปุ่นได ้

ในปี ค.ศ. 1910 ญ่ีปุ่นยดึครองเกาหลี ไดท้  าใหโ้ฉมหนา้ของเกาหลีเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนั 
ประชากรเกาหลีสามสิบลา้นคนถูกลดฐานะจากความเป็นเอกราชเป็นอาณานิคม และตอ้งสูญเสีย
อิสรภาพ ญ่ีปุ่นปกครองอยา่งทารุณโหดร้าย ต ารวจกดข่ีข่มเหงประชาชน มีการริบทรัพยแ์ละการจองจ า 
มีการสังหารหมู่เพื่อลดก าลงัชาวเกาหลี 

อาวธุท่ีส าคญัท่ีจะใชบ้บับงัคบัใหช้าวเกาหลีเป็นอนัเดียวกนักบัชาวญ่ีปุ่นก็คือหลกัค าสอนของ
รัฐบาลท่ียกพระเจา้จกัรพรรดิญ่ีปุ่นเป็นเสมือนพระเจา้ พร้อมกบัมีขอ้บงัคบัใหทุ้กคนเขา้ร่วมใน
พิธีกรรมของชาติซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการนมสัการท่ีศาลเจา้ชินโต 

หนงัสือเล่มน้ีเป็นเร่ืองราวของศิษยาภิบาลท่านหน่ึงพร้อมกบัคนในครอบครัวของท่านท่ี
ซ่ือสัตยต่์อพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 
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1.การแผ่อ านาจของญีปุ่่น 

ท่านศิษยาภิบาลซนัตอ้งถูกตดัสินเป็นคร้ังท่ีสองใหจ้  าคุกต่อไปท่ีเรือนจ ากวางจูอีก 18 เดือน ใน
ฐานะไม่ยอมท าตามนโยบายของรัฐบาล สุขภาพของท่านยิง่ทรุดหนกัลงเม่ือครบก าหนดโทษต ารวจจึง
อยากจะปล่อยตวัท่านไปโดยไม่ตอ้งสอบสวนอีก เพียงแต่ท่านท าตามวธีิง่าย ๆ ท่ีต ารวจแนะน าเท่านั้น 
แต่วธีิการของต ารวจนั้นมนัขดักบัความเช่ือของท่านเสียจนไม่อาจท าตามได ้

ดงันั้นท่านจึงตอ้งถูกคุมตวัมายนืต่อหนา้อยัการโยดา เม่ือผูคุ้มไดรั้บค าถามจากอยัการวา่ศิษยาภิ
บาลไดป้ระพฤติตวัดีข้ึนหรือไม่ และ ไดเ้ขา้ร่วมพิธีนมสัการรูปเคารพหรือเปล่า ผูคุ้มก็ตอบวา่ 

“ครับ เขาเขา้ร่วมไม่เพียงแต่ปฏิบติัตามวธีิไหวรู้ปเคารพเท่านั้น แต่ยงัปรับปรุงตวัข้ึนมากมาย 
ประวติัของเขาดีพร้อมครับ” 

“ไม่จริง” ศิษยาภิบาลกล่าวคา้นอยา่งรวดเร็ว “ผมไม่เคยเขา้ร่วมในการไหวรู้ปเคารพเลย” 
โยดาเพง่มองดูชายนกัโทษมองผูคุ้มและหนัมามองศิษยาภิบาลนกัโทษอีกคร้ังหน่ึง เขา

ประหลาดใจท่ีศิษยาภิบาลยงัโง่อยู ่ชายผูน้ี้ถูกจองจ าอยูใ่นคุกนานกวา่สองปีคร่ึงแลว้ ไม่ใช่แต่ภรรยาและ
ลูกเท่านั้นท่ีเฝ้าคอยการปลดปล่อยของเขา แต่ยงัมีพอ่วยัชราผูใ้กลจ้ะถึงแก่ความตายเฝ้ารออยูด่ว้ย เขาไม่
อยากจะพบคนเหล่านั้นหรือ หากศิษยาภิบาลแสดงความจ านงใด ๆ อนัหน่ึงการยอมรับ เขาก็เตม็ใจท่ีจะ
ปลดปล่อยไป แต่บดัน้ีเขาฉุนเฉียวท่ีศิษยาภิบาลกล่าวคดัคา้นค าใหก้ารของผูคุ้ม อยา่งไรก็ดีอยัการไดใ้ห้
โอกาสเขาอีกคร้ังหน่ึงเพื่อตั้งใจใหม่ 

“เกือบสามปีแลว้นะท่ีคุณจากครอบครัวมา ไม่อยากจะกลบัไปพบเขาบา้งหรือ เวลาท่ีตอ้งอยูใ่น
คุกของคุณก็จะหมดก าหนดอยูแ่ลว้ คุณจะไม่เลิกลม้ความด้ือร้ันเก่า ๆ แลว้หนัเขา้มานบัถือศาสนาท่ี
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับประเทศของคุณบา้งเลยหรือ” 

“ขอบคุณส าหรับความกรุณาของท่าน” ศิษยาภิบาลซนักล่าวตอบ เป็นการกล่าวตอบดว้ยความ
จริงใจ ทั้งน้ีก็เพราะตระหนกัดีวา่อยัการไดก้ระท าทุกวถีิทางท่ีจะปล่อยเขา “ขอบคุณครับ แต่ผมจะเลิก
ลม้ความเช่ือของผมไม่ได”้ 

“สามปีท่ีตอ้งทนทุกขท์รมาน ไม่ไดท้  าใหคุ้ณเปล่ียนแปลงไปเลยหรือน่ี” 
“ก็อยา่งท่ีผมเคยบอกท่านเม่ือสิบแปดเดือนก่อนนั้นแหละครับ ความเช่ือของคริสเตียนยิง่

เพิ่มพนูข้ึน เม่ือไดป้ระสบกบัความทุกขท์รมาน ดว้ยเหตุน้ีการอยูใ่นคุกจึงท าให้ผมดีข้ึน คุณมายุง่เร่ืองน้ี
อยา่งไร้ประโยชน์จริง ๆ อยา่งไรก็ดีผมไม่เห็นเป็นเร่ืองแปลกไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึน หากกลบับา้นพระ
คริสตก์็อยูก่บัผมหรือถึงผมยงัอยูใ่นคุก พระองคก์็ยงัอยูก่บัผมเช่นเดียวกนั” ท่านกล่าวอยา่งไม่สะทก
สะทา้น 
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โยดาจอ้งพิจารณาดูศิษยาภิบาลอยา่งไม่เขา้ใจ “ดูเหมือนคุณจะตายอยูแ่ลว้ ยงัจะช่างพูดอีก เอา
แรงท่ีไหนมานะ” พดูจบเขาก็หนัไปทางอ่ืน 

ศิษยาภิบาลซนักลบัไปยงัหอ้งขงัพร้อมกบัผูคุ้ม 
“ขอบใจท่ีพดูเขา้ขา้งผมต่อหนา้อยัการ” ท่านกล่าวกบัผูคุ้ม “แต่ขอโทษท่ีผมคดัคา้นคุณ เพราะ

มนัเป็นปฏิปักษก์บัท่ีผมเช่ือถือ หากน่ิงเฉยเสียก็เป็นการผดิ” 
ผูคุ้มพดูทั้ง ๆ ท่ียงัเป็นทุกขใ์จและออกจะหนกัใจท่ีตอ้งขายหนา้ต่ออยัการ 
“ไม่เป็นไรครับ หากคุณกล่าวอยา่งจริงใจ แต่ผมรู้วา่คุณไม่ไดพ้ดูเพื่อตวัคุณเอง และผมก็ไม่

ตอ้งการจะเห็นคุณนัง่อยูใ่นคุกต่อไปอีก” 
โยดาตกลงใจท่ีจะส่งศิษยาภิบาลซนัไปอยูเ่รือนจ าถาวรส าหรับนกัโทษท่ีมีความผดิเพราะคิดไม่

ตรงกบัรัฐบาล ดงันั้นในเดือนพฤษภาคม ปี 1943 จึงถูกยา้ยไปอยูเ่ซอูล และต่อมาก็ไปอยูท่ี่เรือนจ าจุงจู 
รวมเวลาท่ีอยูใ่นคุกทั้งหมด 5 ปีดว้ยกนั ตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นคุก ท่านยงัคงเขม้แข็งดา้นจิตวญิญาณ
เหมือนเดิมจนเป็นท่ีแปลกใจแก่อยัการยิง่นกั 

อิทธิพลของจิตวิญญาณเป็นเร่ืองท่ีรู้ซ้ึงกนัทั้งภายนอกและภายในเรือนจ า จากจดหมายต่าง ๆ 
ของท่าน ท่านยงัท าตนเป็นผูน้ าในครอบครัว ปลอบใจภรรยาเม่ือเธอเจบ็ป่วย เตือนมทัธิวบุตรชายใหเ้ล่า
เรียนศึกษา แมจ้ะตอ้งท างานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และพร ่ าสอนเขาไม่ใหเ้ป็นคนมีนิสัยเกเร ส่วน
จดหมายถึงพอ่ผูช้รานั้น เขาเขียนอยา่งประณีตบรรจง อยากจะหาทางตอบแทนบุญคุณพอ่ผูใ้หก้  าเนิด
ตามอยา่งชาวตะวนัออกทั้งหลาย แต่ก็รู้สึกเศร้าใจท่ีไม่อาจตอบแทนบุญคุณใหเ้ตม็เป่ียมได ้ เพราะตอ้ง
อยูใ่นเรือนจ า 

จดหมายท่ีเขียนไปยงัท่ีประชุมในคริสตจกัรซ่ึงท่านเคยเป็นศิษยาภิบาลอยูน่ั้นเตม็ไปดว้ยการเร้า
ใจ ท่านเขียนวา่ “กลางวนัติดตามดว้ยกลางคืน และฤดูใบไมผ้ลิอนัอบอุ่นติดตามดว้ยฤดูหนาวเหตุฉะนั้น 
ผูท่ี้จะเห็นความบรรเจิดจา้ของกลางวนัจะตอ้งผา่นความมืดมิดของกลางคืนและถา้หากเราจะไดพ้บกบั
ฤดูใบไมผ้ลิ เราจะตอ้งสู้ทนกบัฤดูหนาวเสียก่อน” 

ท่านพยายามไม่ใหผู้อ่ื้นตอ้งวิตกกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพของท่าน เม่ือมีผูถ้ามวา่ไดรั้บความอบอุ่น
หรือเปล่า มีอาหารเพียงพอหรือไม่ ท่านก็ตอบวา่ “พระเจา้ทรงประดบัตน้พลบัพลึงใหส้วยงาม และทรง
เล้ียงดูนกต่าง ๆ นั้นไม่เคยท่ีจะละทิ้งบุตรของพระองคเ์ลย” 

“ขา้พเจา้เป็นคนรับประทานอาหารนอ้ย ดงันั้นจ านวนอาหารท่ีไดม้าจึงพอ และเน่ืองจาก
ขา้พเจา้เป็นคนร่างเล็ก เล้ือผา้และผา้ห่มนอนจึงปกปิดกายได ้ และมีอะไรอีกละท่ีขา้พเจา้อยากจะได ้ ใน
เม่ือประเทศของขา้พเจา้ตกอยูใ่นภาวะสงครามเช่นน้ี” 
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ท่านเป็นสุขร่ืนเริงในส่ิงเล็กนอ้ยท่ีท่านมีอยู ่ “โปรดอยา่กงัวลใจกบัขา้พเจา้เลย.......เพราะแน่ยิง่
เสียกวา่กอ้นเมฆกลบักลายเป็นฝนและน ้าคา้งกลายเป็นหมอก ความกงัวลเกิดจากการคิดถึงตวัเอง และ
ความพอใจเกิดจากการระลึกถึงพระผูเ้ป็นเจา้ไม่มีใครจะมัง่คัง่ไปกวา่คนท่ีใจอ่ิมเอิบ บ่อยคร้ังท่ีขา้พเจา้
ตอ้งกลั้นน ้าตาแห่งการขอบคุณ เม่ือไดรั้บอาหารท่ีเรือนจ า” 
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2. ความโหดร้ายของสงคราม 

ขณะนั้นมทัธิวอาย ุ18 ปี ส่วนจอนนอ้งของเขาอาย ุ14 ปี ทั้งสองพี่นอ้งอยูท่ี่เมืองปูซาน ท างาน
ในโรงงานท าถงัแห่งหน่ึง เพื่อตอ้งการหารายไดม้าจุนเจือครอบครัว นอกจากน้ียงัเป็นการหาทางไม่ตอ้ง
ไปโรงเรียนและไหวรู้ปเคารพอีก 

เมืองท่ีเขาเคยอยูก่่อนนั้นออกค าสั่งใหส้ร้าง “กามิดานา” ห้ิงพระชินโตข้ึนไวใ้นบา้น พวกเขาไม่
อาจปฏิบติัตามได ้ จึงตอ้งอพยพหนีไปอยูท่ี่ปูซานและไดเ้ปิดบา้นข้ึนเป็นศูนยก์ลางคริสเตียนเพื่อจะได้
ประชุมกนั 

กวา่ 3 ปีแลว้ท่ีพวกเขาไม่ไดพ้บพอ่ ดงันั้นทุกคนในครอบครัวจึงเตม็ไปดว้ยความร่ืนเริงและ
รู้สึกมีความหวงัข้ึน เม่ือมทัธิวมีโอกาสไปเยีย่มท่านในคุก ก่อนพบคุณพ่อเจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงเขา้มาถาม
เขาวา่อยากจะเขา้ร่วมนมสัการรูปเคารพหรือเปล่า 

“ผมท าไม่ไดห้รอกครับ” มทัธิวตอบ 
เจา้หนา้ท่ีหวัเราะ 
“คุณพอ่ของเธออาจไม่เตม็ใจเขา้ร่วม เพราะเขาเป็นคนคร ่ าครึและหวัร้ัน แต่เธอยงัเป็นคนหนุ่ม 

เธอคงไม่โง่เช่นนั้นคิดดูซี แมแ้ต่พอ่ของเธอก็เร่ิมจะเขา้ใจอยูแ่ลว้ ถึงจะยงัท าตนเป็นคนด้ือร้ันอยูก่็ตาม 
ในอีกหกเดือนเขาจะตอ้งเปล่ียนใจ จะเห็นไดจ้ากขอ้ความท่ีเขาไดรั้บการขอร้องให้เขียนในโอกาสต่าง 
ๆ ไดเ้ปล่ียนไปบา้งแลว้ เช่นเขายกยอ่งทหารญ่ีปุ่นท่ีต่อสู้อยา่งหา้วหาญ เขากล่าววา่ความเขม้แขง็ของ
พวกนั้นมาจากการเช่ือฟังนโยบายของชาติ ท่ีพดูเช่นนั้นยอ่มเป็นส่ิงประจกัษแ์จง้วา่การนมสัการรูป
เคารพเป็นพิธีกรรมของชาติ ไม่ใช่ศาสนา ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความรักชาติ กลา้หาญ และอดทน ไม่จ  าเป็น
เลยท่ีเธอจะตอ้งขดัขืน 

“อยา่งไรก็ดี มนัไม่เห็นเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือมัน่ในศาสนาของเธอ เพราะเป็นการสั่งโดย
รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ใช่จากแผนกศาสนาแห่งกรมต ารวจ เธอไม่เห็นหรือวา่บรรดาศิษ
ยาภิบาลท่ีมีอิสรภาพและปฏิบติัตามค าสั่งรัฐบาลไดด้ าเนินการดูแลคริสตจกัรอยา่งไร และคริสเตียนท่ี
นมสัการรูปเคารพนั้นมีความสามารถเพียงใด เธอเองไดย้ดึความเห็นผิดเช่นพอ่ของเธอ หรือเธอไม่
พอใจท่ีเขา้ร่วมกบัชาติญ่ีปุ่น เน่ืองจากความรู้สึกผดิเก่ียวกบัชาตินิยมของเธอ อยา่งไรก็ดีในยามเช่นน้ีเรา
ไม่อาจใหใ้ครมาท าลายรัฐบาลโดยอาศยัศาสนาเป็นเคร่ืองมือ” 

น ้าเสียงของเขาเปล่ียนแปลงอยา่งกระทนัหนั 
“ทุกคนท่ีท าเช่นนั้น ไม่วา่ชาย หญิง หรือเด็กจะตอ้งถูกก าจดัใหห้มดส้ินไป ดงันั้นฉนัจึงขอ

เตือนใหเ้ธอฉลาดอยา่ท าเป็นคนหวัโบราณอยูเ่ลย ส่ิงท่ีเธอจะตอ้งท าคือเพียงร่วมในพิธีกรรมสักคร้ัง ฉนั
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ไม่ไดข้อร้องใหเ้ธอท าในส่ิงท่ียุง่ยากเลย หากเธอไม่ชอบก็ไม่ตอ้งท าต่อไปอีก ฉนัเพียงแต่ตอ้งการให้เธอ
แสดงใหฉ้นัเห็นวา่เธอปรารถนาท่ีจะร่วมมือกนัเท่านั้น” 

เจา้หนา้ท่ีคนนั้นจุดบุหร่ีสูบพน่ควนัอยา่งสบายอารมณ์ 
“วา่ไง.......เธอจะเอายงัไง” 
มทัธิวไม่ยอมตอบ 
“เธอน่ีช่างโง่ส้ินดี เอาละ ถา้เธอยงัปฏิเสธฉนัจะไม่อนุญาตใหเ้ธอพบกบัพอ่ของเธอ” 
มทัธิวยุง่ใจ และค าขู่สุดทา้ยน้ีท าใหเ้ขาลุกข้ึนเดินตามเจา้หนา้ท่ีไปยงัรูปเคารพแลว้กม้หนา้

คารวะต่อรูปนั้นพร้อมกบัเจา้หนา้ท่ี การกม้คารวะของเขาแทบจะไม่เรียกวา่กม้เลย ทั้งน้ีเพราะมนัฝ่าฝืน
ความรู้สึกของเขา แต่ถึงกระนั้นเจา้หนา้ท่ีก็รู้สึกยนิดีมาก 

“ทีน้ีเรารู้แลว้วา่เธออยูใ่นฐานะอยา่งไร” เขากล่าว “เธอพบพอ่ของเธอได”้ 
เพียงครู่เดียวเท่านั้นท่ีมทัธิวรู้สึกโล่งใจ 
“สุดทา้ยเราก็หาวธีิตบตาเจา้หนา้ท่ีจนได”้ เขาคิด 
“แต่ก่อนอ่ืนเธอจะเขียนขอ้ความในท่ีน้ีไดไ้หม” เจา้หนา้ท่ียืน่ขอ้ความท่ีเขียนบนแผน่กระดาษ

ให ้
“ท าไมล่ะครับ” 
“อ๋อ ไม่มีอะไรหรอก ฉนัเพียงตอ้งการรักษาค าพดูท่ีแสดงวา่เธอฉลาดเป็นคนทนัสมยั 

นอกจากน้ีถา้หากวา่คุณพ่อของเธอเปล่ียนท่าที ฉนัตอ้งการใหเ้ขาทราบวา่บุตรของเขากลายเป็นคน
ฉลาดล ้าหนา้พอ่” 

มทัธิวลงัเลใจ แต่การตดัสินใจของเขาไดก้ระท าไปแลว้ “เราจะตอ้งด าเนินไปจนกวา่จะส าเร็จ” 
เขาคิดอยา่งรวดเร็วและเขียนเป็นขอ้ความวา่ “คุณพอ่ครับ ผมพยายามกม้หนา้คารวะต่อรูปเคารพตามท่ี
เจา้หนา้ท่ีกล่าวไว ้ เพราะเห็นเป็นเพียงพิธีของชาติเท่านั้น ผมเช่ือวา่เราควรเขา้ร่วมในพิธีน้ีเพื่อแสดง
ความจงรักภกัดีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบนั” 

การกระท าเช่นน้ีมทัธิวจึงไดพ้บพอ่ของเขา แต่คุณพอ่ของเขาไดส่้งจดหมายใหเ้ขาหลงัจากนั้น 
ซ่ึงท าใหเ้ขากงัวลใจและสะเทือนใจยิง่ ในจดหมายมีขอ้ความดงัน้ี “การกม้ศีรษะเคารพทิศตะวนัออก
และการนมสัการรูปเคารพเป็นการบาป เพราะฝ่าฝืนพระบญัญติัขอ้แรกและขอ้ท่ีสอง อยา่เขา้ร่วมในพิธี
นั้น.....” ดูเหมือนเป็นการกระท าอยา่งง่าย ๆ ในเวลานั้น แต่บดัน้ีเขาไดต้ระหนกัแลว้วา่เขาไดท้รยศต่อ
ทุกส่ิงท่ีคุณพอ่ของเขาไดย้นืหยดัต่อสู้อยู ่ เพราะเหตุความผดิไดท้่วมถมอยูร่อบดา้น เขาถอนสะอ้ืน
ร้องไห้ 
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ต่อมาอีกไม่นาน มทัธิวถูกหมายเรียกใหไ้ปสถานีต ารวจปูซานเหนือ ทั้งคุณแม่นอ้งชายและ
นอ้งสาวของเขามีความกลวัมากจึงใชเ้วลาทั้งวนัอธิษฐานและถือศีลอดอาหารก่อนท่ีมทัธิวจะไปท่ีสถานี
ต ารวจ พนกังานสอบสวนไดส้อบสวนเขา 

“เธอตอ้งการไปเป็นทหารไหม” 
“ครับ ผมเป็นชาวพื้นเมืองผมตอ้งไป” 
“หากเธอไป เธอตอ้งเขา้ร่วมพิธีนมสัการรูปเคารพ เธอเตม็ใจจะท าเช่นนั้นไหม” พนกังาน

สอบสวนจอ้งมองดูเขา ชายหนุ่มเหลียวดูรอบ ๆ กาย ท่ีบนโตะ๊ผูบ้งัคบักองเขาแลเห็นจดหมายท่ีเขาเคย
เขียนไวว้างอยู ่เขาเปล่ียนสายตามาท่ีพนกังานสอบสวน 

“ผมท าอยา่งนั้นไม่ไดค้รับ” 
“ท าไมจึงท าไม่ได”้ ถามดว้ยน ้าเสียงกระชาก 
“เพราะท าใหผ้มฝ่าฝืนพระบญัญติัของพระเจา้ครับ” 
“เหลวไหลน่า ในระยะท่ีอยูใ่ตอ้  านาจญ่ีปุ่น เธอตอ้งท าเธอเป็นคนอยูภ่ายใตอ้  านาจญ่ีปุ่นใช่หรือ

เปล่า? 
“ใช่ แต่ผมฝ่าฝืนกฎของพระเจา้ไม่ไดค้รับ” 
ผูบ้งัคบักองเรียกพนกังานสอบสวนออกไปขา้งนอกครู่หน่ึง เม่ือเขาเขา้มาอีกและไม่ตอ้ง

สอบสวนอะไรต่อไป เขาส่งมทัธิวกลบับา้น “คิดดูใหดี้นะ” เขาก าชบั “เธอจะถูกเรียกตวัมาอีก” 
การกลบับา้นของมทัธิวเป็นไปอยา่งไม่คาดหมาย คนในครอบครัวต่างพากนัดีอกดีใจยิง่ 
หลงัจากนั้นไม่นาน คณะกรรมการคดัเลือกทหารไดส้ั่งใหม้ทัธิวท ารายงานเก่ียวกบัการตรวจ

สุขภาพของแพทยอี์กคร้ังหน่ึง ครอบครัวเขาตอ้งอธิษฐานโดยหวงัให้เขาเป็นคนไม่แขง็แรงพวกเขาเห็น
วา่การเป็นโรคเร้ือนยงัดีกวา่จะเขา้ร่วมพิธีบูชารูปเคารพ 

ตามปรากฏในรายงานของแพทยเ์ก่ียวกบัสุขภาพของมทัธิว ปรากฏวา่ดียิง่ เร่ืองท านองน้ีท าให้
คนส่วนมากภาคภูมิใจ แต่ส าหรับมทัธิวแลว้เสมือนหน่ึงไดถู้ดตดัสินประหารชีวติทีเดียว 

อยา่งไรก็ดีเขาจ าเป็นตอ้งไปเป็นทหาร นอกเสียจากวา่เกิดป่วยหนกัเท่านั้น แต่การอยากจะป่วย
ไม่อาจท าใหเ้ราป่วยจริง ๆ ได ้เขาร าพึงกบัตนเอง “ฆ่าตวัตาย” เกิดความคิดแวบหน่ึงข้ึนมา แต่เขาก็สลดั
ความคิดนั้นออกไป การหลบซ่อนตวัอาจท าไดแ้ต่ต ารวจตอ้งบงัคบัคุณแม่และคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวให้
บอกวา่เขาซ่อนตวัอยูไ่หน ถา้เช่นนั้นจะท าอยา่งไรเล่า หากเป็นทหารจะเป็นอยา่งไร ในสงครามคร้ังน้ี
ญ่ีปุ่นเป็นฝ่ายรุกราน ในฐานะเป็นทหารของญ่ีปุ่น เขาตอ้งต่อสู้กบัผูท่ี้เขาเช่ือวา่เป็นฝ่ายถูก ยิง่กวา่นั้น ถา้
หากเขาเป็นทหารแลว้ เขาจะละเวน้จากการไหวรู้ปเคารพไดไ้หม เก่ียวกบัเร่ืองน้ี ในวาระสุดทา้ย ใจ
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ของมทัธิวก็เขม้แขง็ประสบการณ์ท่ีผา่นมาเม่ือเร็ว ๆ น้ีท าใหเ้ขามัน่ใจวา่จะไม่ใหช่้องโหวแ่ห่งการ
ทดลองเกิดข้ึนไดอี้ก 

ครอบครัวของเขาพากนัสะเทือนใจเม่ือไดฟั้งข่าวท่ีเขาน ามาเล่าใหฟั้งวา่เขาผา่นการตรวจสอบ
ของแพทยเ์รียบร้อยแลว้ 

ในเดือนกรกฎาคม ปี 1944 เมืองปูซานท่ีเคยสงบเงียบมาในอดีตถูกโจมตีดว้ยระเบิด หนุ่ม
ฉกรรจจ์  านวนมากถูกเกณฑเ์ป็นทหาร และมีการกวดขนัผูห้ลบหนียิง่ข้ึน 

ในระยะนั้นเอง มทัธิวไดเ้ดินทางไปยงัเทือกเขานมัแฮใชเ้วลาอธิษฐานเฝ้าคอยน ้าพระทยัของ
พระเจา้ ส าหรับครอบครัวของเขาแลว้ เวลาท่ีผา่นไปดูเหมือนมนันานเป็นแรมปี 

“คุณแม่ครับ......” มทัธิวพดูข้ึน 
“พดูซิลูก” นางซนัเงียบไป พลางเช็ดหนา้บุตรคนเล็กท่ีนัง่ถดัไป จอนเงยหนา้ดูพี่ชายของเขา 
“ตั้งแต่ลูกกลบัจากเทือกเขาน้ีดูเงียบขรึมมาก เป็นอะไรไปหรือลูก? ” 
มทัธิวกม้หนา้ ตั้งแต่กลบับา้นเม่ือวนัซืนหลงัจากใชเ้วลา 3 วนัอธิษฐานเขาไม่กลา้ท่ีจะบอกวา่ 

เขาไดพ้บกบัพระประสงคข์องพระเจา้อยา่งไรบา้ง เม่ือเร่ิมตน้พดู เขาพูดอะไรต่อไปไม่ออก 
“พดูมาซิลูก มีอะไรท่ีจะปิดบงัแม่หรือ? ” 
“ไม่มีครับแม่ ไม่มีส่ิงใดท่ีลูกจะปิดบงัแม่ แต่เร่ืองน้ีหนกัใจท่ีจะพดู” เม่ือถูกรบเร้า มทัธิวเงย

หนา้ข้ึนพดูวา่ “คุณแม่ครับ ผมไดอ้ธิษฐานแลว้ เห็นวา่เราควรแยกยา้ยกนัอยู.่....” เขาหยดุพดูดว้ยอาการ
ตรึกตรองและใจเล่ือนลอย 

“แม่เขา้ใจ ลูกหมายความวา่พวกเราตอ้งแยกครอบครัวใช่ไหม” คุณแม่กล่าวถามอยา่งเยือกเยน็ 
“ใช่ครับ ลูกรู้วา่เป็นการยาก แต่ลูกไม่อยากจะใหมี้การทดลองเกิดข้ึนอีก ลูกทรยศต่อคุณพอ่ 

คุณแม่และต่อพระเจา้ไม่ได”้ มทัธิวกม้หนา้สะอ้ืนไม่อาจหกัหา้มใจและอารมณ์เม่ือคิดถึงอดีตท่ีผา่นมา 
นางซนันัง่มองดูแสงตะเกียงอยา่งเล่ือนลอย นึกถึงความยุง่ยากและผนัผวนในอดีตท่ีผา่นมา เม่ือ

สามีติดคุก เธอตอ้งออกจากงานท่ีโรงพยาบาลโรคเร้ือน แลว้ยา้ยไปกวางจูเพื่ออยูใ่กลส้ามีท่ีนัน่
ครอบครัวซนัไดถู้กสั่งใหต้ั้งรูป “กามิดานา” ห้ิงเทวรูปซินโตในบา้น เธอตอ้งยา้ยหนีไปอยูท่ี่ปูซาน และ
บดัน้ี เพราะรูปเคารพอีกนั้นแหละคนในครอบครัวจ าตอ้งกระจดักระจายแยกยา้ยกนัอยู ่ อนัตรายจาก
ระเบิดท่ีตกลงมารอบ ๆ ตวั พวกเขาจะหนีไปท่ีไหน ดูช่างมืดมนเหลือเกิน แกม้ทั้งสองของนางเปียกชุ่ม 
เป็นประกายเม่ือกระทบกบัแสงไฟ 

มีเสียงตะโกนเรียกมาจากถนน “ฉนัแลเห็นแสงไฟจากบา้นของเธอ มทัธิว” 
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“ขอบคุณครับ คุณชอ” มทัธิวร้องตอบ และดึงม่านปิดใหมิ้ดชิด ระยะน้ีมีสัญญาณภยัทางอากาศ
ทุก ๆ วนั นางซนัหนัไปทางจอนและราเชล “ลูกไดย้นิเร่ืองท่ีมทัธิวพดูแลว้หรือยงัล่ะ” เธอถาม “พวก
เธอโตแลว้ มีสิทธิท่ีจะออกความคิดเห็นพวกเธอเห็นอยา่งไรบา้งกบัแผนการของเขา” 

จอนเป็นฝ่ายพดูข้ึนวา่ “ถา้มทัธิวจะตอ้งเขา้ร่วมในการไหวรู้ปเคารพ เม่ือออกไปรบแลว้ บางที
ค าแนะน าของเขาอาจดีท่ีสุดก็ได”้ 

มทัธิวรู้สึกขอบคุณส าหรับค าพดูของนอ้ง ถึงแมเ้ขาจะรู้สึกมัน่ใจวา่แผนการน้ีเป็นพระประสงค์
ของพระเจา้ แต่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและความยุง่ยากท่ีเขาน ามาสู่ครอบครัว ท าใหเ้ป็นท่ี
หนกัใจแก่เขาอยา่งใหญ่หลวง การสนบัสนุนจากนอ้งชายและการเขา้ใจดีต่อกนั ท าใหห้วัใจของเขา
สบายข้ึน 

ส าหรับนางซนันั้น ความคิดสงสารตวัเองไดผ้า่นพน้ไปเม่ือจอนกล่าวข้ึน “ครอบครัวเราจะ
แยกกนัอยู”่ เธอกล่าวอยา่งเช่ือมัน่ เธอเคยยอมแยกสามีและออกจากกวางจูดีกวา่จะมีรูปเคารพไวใ้นบา้น 
บดัน้ีบุตรของเธอเผชิญกบัการทดลอง เธอตอ้งไม่ให้เขาลม้เหลว พระเจา้คุม้ครองพวกเขา แต่พวกเขาจะ
ท าประการใดเล่า 

ขณะท่ีเธอนัง่คิด มีเสียงคนเรียกท่ีประตูบา้นผูเ้รียกคือ นางสาวหวาง อาของพวกเขาซ่ึงเป็น
เพื่อนเก่าของครอบครัวซนันั้นเอง อาหวางก าลงัเหน็ดเหน่ือยจากการไต่ผาสูงมา มทัธิวไดเ้ขียนจดหมาย
ไปบอกเธอตอนท่ีเขาผา่นการตรวจสอบจากแพทย ์ โดยขอร้องให้เธออธิษฐานเผื่อเขาอยา่งรีบด่วน 
ดงันั้นเธอจึงมา นางซนัดีใจท่ีไดพ้บกบัเธอ แต่ก็ประหลาดใจในความกลา้ของเธอ “คุณมาถึงท่ีน่ีไดย้งัไง 
ไม่รู้หรือวา่ปูซานก าลงัถูกบอมมอ์ยู?่” 

อาหวางไม่ตอบ แต่หนัหนา้ไปทางมทัธิว “ฉนัตอ้งผา่นนาทีอนัน่าสะพรึงกลวัในการเดินทางมา
น้ี เพราะเจา้หนา้ท่ีไม่ยอมให้ฉนัผา่นเขต ขอบใจส าหรับจดหมาย เธอไดอ้ธิษฐานบนภูเขาใช่ไหม?” 

ก่อนท่ีมทัธิวจะตอบ นางซนัไดถ้ามอาหวางอีกคร้ังวา่มาถึงท่ีน่ีไดอ้ยา่งไร 
“ดิฉนัตอ้งการมาทนัที เม่ือไดรั้บจดหมายจากมทัธิวยิง่ไดรั้บข่าวเม่ือวานวา่ปูซานถูกทิ้งระเบิด 

และชีวติของพวกคุณอยูใ่นระหวา่งอนัตราย ฉนัจึงไม่อาจท่ีจะแยกไปจากพวกคุณได”้ 
อาหวางรู้สึกวา่มีอะไรบางอยา่งผดิปกติ เพราะแอนดรูอายุ 9 ขวบ ไม่ไดว้ิง่ออกมาตอ้นรับเธอ

เช่นเคย เธอจึงถามวา่เกิดเร่ืองร้ายอะไรข้ึน 
สุดทา้ยนางซนัพดูข้ึนวา่ “คุณมาทนัเวลาพอดี พวกเราก าลงัคิดถึงเร่ืองท่ีจะแยกกนัอยูเ่ป็น

ความคิดของมทัธิว ซ่ึงไดอ้ธิษฐานแลว้” 
“อะไรนะ” อาหวางถามอยา่งถอนใจ แต่เม่ือความคิดแวบหน่ึงผา่นเขา้มา เธอรู้วา่หมายความ

อยา่งไร หลายคร้ังท่ีเธอช่วยเหลือเขาเม่ือพวกเขาตอ้งการอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองใชภ้ายในบา้น
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และเธอไดช่้วยเหลือไม่วา่พวกเขาจะอยูท่ี่ไหน ท่ีกวางจู ท่ีปูซานหรือท่ีโรงพยาบาลโรคเร้ือน แต่ถา้
ครอบครัวน้ีแยกยา้ยกนัอยู ่ เธออาจจะช่วยเหลือไดนิ้ดหน่อยเท่านั้นบุตรคนโตอาจสามารถท างานเล้ียง
ตวัเองไดไ้ม่ทางใดก็ทางหน่ึง แต่บุตรคนเล็กจะตอ้งกลายเป็นเด็กขอทานจรจดั เธอหนัไปทางนางซนั 
“คุณจะท าอยา่งไรล่ะคะ” 

“ยงัไม่ตดัสินใจเลยค่ะ” 
“มีอยูแ่ผนการหน่ึงฉนัคิดวา่ทุกคนจะตกลง” ทุกคนพากนัเขา้มาร่วมปรึกษากนัอาหวาง และใน

ท่ีสุดก็ไดต้ดัสินใจวา่ให้ราเชล และแอนดรูไปอยูส่ถานเล้ียงเด็กก าพร้ากโูป ส่วนมทัธิว นางซนัและหนู
นอ้ยรูธไปหลบตวัอยูเ่ทือกเขานมัแฮ แต่จอนเล่าจะไปอยูไ่หน เขามีอายมุากเกินกวา่ท่ีจะเขา้อยูใ่นโรง
เล้ียงเด็กก าพร้า คร้ันจะตามคุณแม่ไปหลบซ่อนตวัท่ีเทือกเขาหรือก็ดูเป็นการไม่สมควร 

“ผมจะไปท างานท่ีโรงงานท าถงัไดไ้หม” เขาถามข้ึน 
“ถา้ไม่มีทางอ่ืนก็ดีเหมือนกนั แต่แม่ไม่อยากปล่อยลูกไวท่ี้น่ีคนเดียว ลูกตอ้งไปท่ีไหนสักแห่ง” 
“ใหผ้มไปปักปังลี ท่ีมทัธิวเคยอยูแ่ลว้ไดไ้หมครับ” ปักปังลีเป็นโรงพยาบาลเล็ก ๆ ส าหรับโรค

เร้ือน ตั้งอยูเ่ชิงเขา ท่ีโรงพยาบาลน้ีท่านศิษยาภิบาลซนัเคยท างานมาแลว้ชัว่ระยะหน่ึง 
“ปักปังลี” อาหวางร้องเสียงหลงดว้ยความตกใจ เธอยิง่คิดก็ยิง่เห็นวา่น่ากลวัยิง่ข้ึนเกือบจะพลั้ง

ปากออกมาวา่ อยา่ อยา่ อยูใ่นกลุ่มโรคเร้ือน 
แต่แลว้ก็กลบัพดูไดอ้ยา่งเยอืกเยน็ “เธออยูน่ัน่ไดอ้ยา่งแน่นอน” แต่วา่ภายในใจเธอแลว้ เธอ

ตอ้งการใหมี้แผนการอ่ืนท่ีดีกวา่ ในท่ีสุดเธอก็ตดัสินใจวา่จอนตอ้งไปอยูใ่นโรงพยาบาลโรคเร้ือน เพราะ
ไม่มีท่ีอ่ืนท่ีดีกวา่น้ีอีกแลว้ ต่างคนต่างนัง่เงียบ มึนชากบัความกลวัและความเศร้า 

เสียงหวอสัญญาณภยัทางอากาศดงัมาแต่ไกล เป็นเสียงเดียวเท่านั้นท่ีท าลายความสงดัเงียบของ
ราตรีกาล 

จอนลงรถไฟท่ีจินจูกบัอาหวาง ทั้งสองเร่ิมเดินทางไปตามท่ีขรูขระเป็นระยะ 10 ไมลไ์ปยงัปัก
ปังลี การท่ีจะพบบา้นสักหลงัหน่ึงบนภูเขาไม่ใช่ง่ายนกั เป็นบา้นของคนโรคเร้ือน กลางคืนไดเ้ขา้มาถึง
แลว้ ตน้ไมต่้าง ๆ ช่วยท าให้มืดทึบยิง่ข้ึน 

เขาตอ้งอดทนต่อการเหน็ดเหน่ือยจากการขา้มเนินเขาสูงหลายแห่ง จอนมัน่ใจวา่เขาตอ้งไดรั้บ
การตอ้นรับ แต่ไม่มัน่ใจกบัปฏิกิริยาของเขาท่ีจะมีต่อคนโรคเร้ือน เขาอาจจะถอนตวัไปจากพวกโรค
เร้ือนหรือ 

อาหวางรู้สึกหนกัใจในความคิดของเขา และพยายามปลอบใจเขา เพราะจอนมีอายไุม่ถึง 16 ปี 
และตอ้งจากครอบครัวมา ยิ่งกวา่นั้นเขาจะอยูท่่ามกลางคนโรคเร้ือน โดยตวัเขาไม่เป็นโรคเร้ือน ทั้งน้ี
เพื่อรักษาความเช่ือ อาหวางรู้สึกสงสารเขาอยา่งจบัใจ 
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“อาหวางครับ พวกนั้นทราบไหมวา่ผมมา” 
“ฉนัทราบวา่พวกนั้นคอยเฝ้าฉนั แต่ไม่คิดวา่จะมีเธอมาดว้ย” 
“พวกนั้นทุกคนรู้จกัผมไหมครับ” 
“แน่นอน เธออาจรู้จกัพวกนั้นเป็นบางคน” เม่ืออาหวางเอ่ยช่ือ จอนจ าไดห้ลายคน แต่ก็มีช่ืออ่ืน 

ๆ ท่ีไม่เคยคุน้หูอยา่งไรก็ตาม ไม่วา่เขาจะรู้จกัพวกนั้นหรือไม่ เขาจะตอ้งพบเม่ือครอบครัวยนิยอมให้เขา
มาท่ีน่ี เขามัน่ใจท่ีจะท างานแทนคุณพอ่ในกลุ่มคนโรคเร้ือน แต่เม่ือเดินทางใกลเ้ขา้มากเท่าไร ความรู้สึก
ลงัเลใจของเขาก็เร่ิมมีมากข้ึน 

“อาหวางครับ ผมจะตอ้งท าอะไรท่ีนัน่” 
“ไม่มีอะไรหรอก เพียงแต่จุดไฟ ตกัน ้า และผา่ฟืนใหเ้ขา” 
“ผมตอ้งถือตะกร้าออกไปเอาอาหารมาให้เขาหรือเปล่า” 
“ไม่ เธอไม่ตอ้งท าอยา่งนั้น ไม่จ  าเป็นท่ีเธอจะตอ้งออกไป” 
“มีอะไรอยา่งอ่ืนอีกบา้งไหมครับ” 
“ไม่มีหรอกจะ๊” 
จอนช่ืนใจท่ีไดฟั้งเช่นนั้น เพราะเขาจะมีเวลาศึกษาพระคมัภีร์ และอธิษฐาน เขารู้หนา้ท่ีส าคญั

อยา่งหน่ึงของเขาคือ อธิษฐานเสมอ ๆ อธิษฐานเผือ่คุณพ่อคุณแม่ และเผื่อพี่นอ้งชายหญิงของเขา 
ท่ามกลางความสงบเงียบในเยน็วนันั้น เสียงหวดูรถไฟกงัวานมา ขณะท่ีรถเคล่ือนเขา้มาสู่ปู

ซานเป็นรถไฟมาจากจินจู อาจเป็นเวลา 3 ทุ่มคร่ึงแลว้ อาหวางลุกข้ึนยนื (เพราะขณะท่ีคุยกนันั้นพวกเขา
นัง่พกัอยู)่ 

“เรารีบไปกนัเถอะ” เขากล่าว 
คนโรคเร้ือนท่ีปักปังลีไม่ทราบวา่อาหวางจะมาเวลาไหน และพวกเขาไดเ้ฝ้าคอยเธอตลอดวนั 

ตกกลางคืนเม่ือเธอมายงัไม่ถึงพวกเขาไดร่้วมประชุม อธิษฐานตามปกติ แลว้เขา้นอน แต่บางคนยงัไม่
หลบั เพราะอ่านพระคมัภีร์ 

“หลบักนัหมดแลว้หรือ” อาหวางร้องถาม 
“ยงัไม่หมดค่ะ” มคันายกิากิม ซ่ึงเป็นผูมี้อายนุอ้ยท่ีสุดในบรรดาผูเ้ป็นโรคเร้ือนไดอ้อกไป

ตอ้นรับหล่อน เธอถามวา่ชายหนุ่มนั้นเป็นใคร 
“จอนของพวกเราไงล่ะ” อาหวางตอบ แลว้คนท่ีหลบัอยูแ่ลว้ไปถูกปลุกใหต่ื้นข้ึนอยา่งรวดเร็ว

เพื่อตอ้นรับเขา 
“คุณมาท าอะไรท่ีน่ีครับ” ผูเ้ฒ่าคนหน่ึงกล่าวถามจอน 
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“เขามาหาพวกคุณอีกคร้ังหน่ึง” อาหวางตอบแทนอยา่งรวดเร็ว ความเงียบไดเ้กิดข้ึนชัว่ขณะ 
ต่อจากนั้นก็มีคนเร่ิมอธิษฐานดว้ยน ้าเสียงต่ืนเตน้และน ้าตา ภาพของจอนปรากฏยอ้นหลงัแก่พวกเขา 
เป็นภาพท่ีเตม็ไปดว้ยความเศร้า เม่ือหลายปีมาแลว้ ศิษยาภิบาลซนัผูเ้ป็นท่ีนบัถือของพวกเขาตอ้งติดคุก 
และ จากประสบการณ์อนันั้นท าใหพ้วกเขาไดไ้วว้างใจในพระเจา้มากข้ึนเม่ือไดอ้ธิษฐานร่วมกนัแลว้ก็
ไดท้กัทายจอนอีก จอนรู้สึกขอบคุณต่อการตอ้นรับ แต่เขาก็อดไม่ไดท่ี้จะกระอกักระอ่านใจกบัอวยัวะ
และรูปร่างหนา้ตาอนัผดิปกติของเขา 

“คุณแม่ของคุณสบายดีหรือครับ” 
“ครับ ท่านสบายดี” 
“แลว้มทัธิวละ สบายดีหรือ” 
“ครับ สบายดีครับ” 
“พี่ ๆ นอ้ง ๆ คนอ่ืนล่ะ” 
“ก็สบายดีครับ” 
“ช่างโตข้ึนเร็วจริงนะ เกือบจะเป็นหนุ่มใหญ่แลว้” เฒ่าชิน อุทานข้ึน 
“พวกคุณอาจตอ้งมีความยุง่ยากท่ีน่ี” อาหวางกล่าว 
“ไม่จริงเลยครับ คุณต่างหากล่ะท่ีตอ้งล าบาก พวกเรารู้ดี” คนพวกนั้นกล่าวตอบ 
“แต่ท าไมล่ะ จอนถึงไดม้าท่ีน่ี” มคันายกิา เอ่ยข้ึน 
“เขาบอกวา่เขามาช่วยเหลือพวกคุณแทนคุณพ่อของเขาทั้งน้ีก็เพราะพวกคุณพากนัประสบกบั

ความล าบากยากแคน้” อาหวางหยดุพดู เธอคิดวา่รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตอ้งคอยอธิบายเวลาอ่ืน แต่
พวกเขายงัไม่พอใจในค าตอบของอาหวางนกั ศิษยาภิบาลซนัรักพวกเขาเสมือนนอ้ง และไดใ้ชชี้วติเพื่อ
ปรนนิบติัพวกเขา แต่จอนยงัเป็นเพียงชายหนุ่ม มนัเป็นส่ิงท่ีไม่น่าเช่ือท่ีเขามาท่ีน่ี ไม่ใช่เหตุผลอยา่งอ่ืน 
นอกจากท างานรับใชพ้วกเขา เม่ือการสนทนายดืเยื้อต่อไป จอนง่วงนอน เจา้ภาพจึงน าตวัไปห้องพกั
แห่งหน่ึง 

อาหวางต่ืนข้ึนในเวลากลางคืน และตกใจท่ีพบวา่จอนไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งเสียแลว้ เธอไม่ทราบวา่
มนัเป็นเวลาเท่าไร แต่เม่ือเธอรีบออกไปขา้งนอก ยงัมืดอยู ่มีแต่แสงดาวท่ีส่องสวา่งลงมาเท่านั้น เธอเดิน
ไปท่ีหอ้งครัว แต่เขาไม่ไดอ้ยูท่ี่นั้น เธอมองหารอบ ๆ บา้น แต่ก็ยงัไม่พบ เธอนึกข้ึนไดว้า่ท่ีทางเล็ก ๆ 
จากบา้นข้ึนไปยงัภูเขา เธอจึงเดินข้ึนไปร้องเรียกหาเขาอยา่งเบา ๆ แต่ไม่มีเสียงตอบ เธอปีนป่ายข้ึนไป
อีกระยะหน่ึงจึงไดย้นิเสียงของจอนดงัข้ึนท่ามกลางความเงียบของราตรี 

“ออ้......เขาไปอธิษฐาน” เธอร้องบอกตวัเอง ประหลาดใจท่ีเขากลา้ปีนภูเขาในเวลากลางคืน 
เม่ือหล่อนเดินเขา้มาใกลเ้สียงของจอนก็ปรากฏแวว่มาอยา่งชดัเจน 
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“พระบิดาเจา้ขา้ บุคคลเหล่าน้ีเป็นคนท่ีคุณพอ่ของขา้พระองคไ์ดป้รนนิบติั และเพราะเขาตอ้ง
ทนทุกขเ์พื่อเห็นแก่พระองค ์ ขา้พระองคท์ราบวา่พระองคท์รงปิติยนิดี ถา้ขา้พระองคไ์ดช่้วยเหลือเขาขา้
พระองคไ์ดต้ั้งใจจะเป็นคนรับใชค้นโรคเร้ือนและเตม็ใจท่ีจะเป็นโรคเร้ือนดว้ย ขอพระองคโ์ปรดช าระ
ลา้งจิตใจของขา้พระองค ์และช่วยเหลือขา้พระองคใ์หไ้ดป้รนนิบติัพวกเขาดว้ยความยนิดีเถิด” 
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3. ก้าวใหม่ของมทัธิว 

ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 1945 ญ่ีปุ่นยอมจ านนต่อกองทพัพนัธมิตร เสรีภาพของเกาหลีกลบัคืนสู่
ความมัน่คงแน่นอน พร้อมกบัเสียงระฆงักอ้งกระห่ึมและเสียงประชาชนเป่าแตร และร่ืนเริงผูเ้คยอยู่
ภายใตก้ารกดข่ีข่มเหง จากการยดึครองของญ่ีปุ่นเป็นเวลา 36 ปี เกาหลีกลบัเป็นประเทศเสรีภาพอีกคร้ัง
หน่ึง นกัโทษตลอดชีวิตไดรั้บการปลดปล่อยออกมา ครอบครัวไดก้ลบัคืนหากนัอีก ราเชลและแอนดรู
กลบัจากสถานเล้ียงเด็กก าพร้ากโูป จอนกลบัจากภูเขาปักปังลี มทัธิวและนางซนักลบัจากภูเขานมัแฮศิษ
ยาภิบาลซนัก็กลบัจากเรือนจ าจุงจูถึงบา้นโดยสวสัดิภาพ นอกเสียจากคุณปู่ ซนัผูซ่ึ้งเฝ้าอธิษฐาน
สม ่าเสมอเพื่อบุตรชายในคุกและเขียนจดหมายใหก้ าลงัใจบุตร ตอ้งถึงแก่กรรมลงในปีนั้นท่ีแมนจูเรีย
ขณะท่ีอายไุด ้75 ปี 

แต่เม่ือพวกเขาพยายามเจริญรอยตามอดีตชีวติในคร้ังก่อน จึงพบวา่ไม่เป็นของง่ายท่ีจะสร้าง
ความสูญสลายในอดีตใหก้ลบัคืนมาสู่สภาพเดิม ขณะนั้นจอนอายไุด ้ 17 ปี เขาถูกบงัคบัใหอ้อกจาก
โรงเรียนชั้นประถม ขณะเรียนอยูปี่ท่ี 2 เน่ืองจากการโตแ้ยง้เร่ืองรูปเคารพและถึงแมคุ้ณปู่ ของเขาได้
สอนหนงัสือจีนใหแ้ก่เขาท่ีบา้น แต่เขาก็ไม่ไดเ้ขา้เรียนอีกเพราะครอบครัวตอ้งยา้ยท่ีอยูเ่ร่ือย ๆ เขา
พยายามเขา้เรียนในโรงเรียนมธัยม แต่ก็ไดรั้บค าตอบวา่เขามีอายเุกินก าหนดเสียแลว้ 

อยา่งไรก็ดีในท่ีสุดโรงเรียนซูนซนัก็ไดรั้บจอนเขา้เรียนทั้งน้ีโดยอาศยัการช่วยเหลือจากศิษยาภิ
บาลคนหน่ึง ซ่ึงเป็นเพื่อนของบิดาเขา เขาจากบา้นเขา้เรียนท่ีซูนซนั ต่อมานอ้งชายและนอ้งสาวของเขา
ไดเ้ขา้เรียนดว้ย และทั้งสามไดอ้าศยัอยูท่ี่นัน่กบัลุงโดยการดูแลของศิษยาภิบาลท่านนั้น 

จอนเรียนหนกัท่ีโรงเรียน แต่ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จนกั การศึกษาปีแรกผา่นการสอบไล่ได้
คะแนนต ่ามาก เขาไม่เคยเขา้นอนก่อนเท่ียงคืนและไม่เคยต่ืนหลงัตีหา้ เขาจะใชน้ ้าเยน็หยดลงบน
ใบหนา้ในกลางคืนบ่อย ๆ เพื่อกนัไม่ใหห้ลบั และบ่อยคร้ังท่ีจมูกของเขามีเลือดก าเดาออกและหนา้มืด
ตาลาย ท าใหเ้ขาเหน็ดเหน่ือย ตามรายงานบนัทึกทางโรงเรียนกล่าววา่เขาเป็นเด็กดีใจเด็ดเด่ียวและหนกั
แน่น นอกจากน้ียงัมีค ากล่าวไวว้า่ เขาพยายามท างานหนกักวา่นกัเรียนอ่ืนสองเท่า เขาไดอ้ธิษฐานเป็น
ประจ าทุกวนัและไดเ้ขา้นมสัการท่ีโบสถ ์บางทีเขาใชเ้วลาอธิษฐานในโบสถท์ั้งคืน 

มทัธิวดูหนงัสือดึกในเวลากลางคืนดว้ย เพราะเขามีความมุ่งหมายไปเรียนต่อท่ีอเมริกา ดงันั้น
จึงใชเ้วลาสนใจศึกษาภาษาองักฤษ เขาประสบความส าเร็จมากกวา่จอน กา้วหนา้ดา้นภาษาองักฤษและ
ดนตรี 

ท่ีโรงเรียนมธัยมซูนซนั มีบุตรชายหญิงของศิษยาภิบาล ราซ่ึงเป็นเพื่อนกบัศิษยาภิบาลซนัไปมา
หาสู่กนัเสมอ 
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เด็กสองครอบครัวน้ีสนิทสนมคุน้เคยกนัมาก ในวนันั้นเด็กหญิงทั้งสอง ราเชลและซูนเคียมอยู่
ดว้ยกนัท่ีบา้นศิษยาภิบาลรา ขณะท่ีเขาสนทนาและหวัเราะกนัอยูน่ั้น เซมิน บุตรชายศิษยาภิบาลราก็เดิน
เขา้มา 

“ฉนัไดย้นิเร่ืองท่ีน่าสนใจจากจอนวนัน้ี” เขาพดูข้ึนพร้อมกบัวางหนงัสือไว ้
“เร่ืองอะไรคะ” ราเชลและซูเคียมถามข้ึนพร้อมกนั 
“ฉนัไดย้นิวา่มทัธิว เป็นล่ามใหท้หารอเมริกนัคนหน่ึงและช่วยใหเ้ขาพน้จากความยุง่ยาก” 
“ใชแ้ลว้ พวกเราออกไปซ้ือของพร้อมกนั” ราเชลกล่าว 
“ถา้เช่นนั้น ฉนัเช่ือวา่เธอรู้เร่ืองดีกวา่ฉนั ราเชลช่วยเล่าให้ซูนเคียมฟังบา้งซิ” 
ราเชลไดเ้ล่าถึงเม่ือสองสามวนัก่อนวา่ เธอผา่นร้านเยบ็ผา้แห่งหน่ึงเห็นคนออกนัอยูเ่ต็ม และ

เม่ือมองดูก็เห็นเจา้ของร้านกบัทหารอเมริกนัคนหน่ึงตะโกนเถียงกนัอยูด่ว้ยความโกรธ 
มทัธิวเขา้ไปในร้านเพื่อดูวา่เขาเถียงกนัดว้ยเร่ืองอะไรแลว้ ก็ไดท้ราบวา่ทหารคนนั้นเขา้ไปซ้ือ

ผา้ลายปัก และบงัเอิญไดเ้หยียบแกว้ใบหน่ึงแตก เป็นแกว้ราคาแพงหายาก ทหารคนนั้นกล่าวค าขอโทษ
และเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินชดใชค้่าเสียหายให ้ แต่มีเงินติดตวัไปไม่พอ เขาตอ้งการให้เจา้ของร้านทราบวา่
เขาจะกลบัเขา้ไปท่ีค่ายพร้อมกบัน าเงินจ านวนตามท่ีตอ้งการมาให ้ แต่เจา้ของร้านไม่เขา้ใจภาษาองักฤษ 
คิดวา่ทหารคนนั้นจะเขา้ไปกองบญัชาการทหารอเมริกนัเกรงวา่หากเขา้ไปจะเกิดเร่ืองเดือดร้อนข้ึน เร่ือง
จึงไม่ลงเอยกนัได ้

มทัธิวไดอ้ธิบายใหแ้ต่ละฝ่ายเขา้ใจ ทหารคนนั้นจากไปหลงัจากนั้นสิบหา้นาทีเขากลบัมาพร้อม
กบัเงิน และน าของขวญัมาใหม้ทัธิวดว้ย และขอโทษท่ีท าใหเ้ขาตอ้งพลอยเสียเวลา 

น้ีเป็นจุดเร่ิมตน้มิตรภาพระหวา่งมทัธิว และทหารคนนั้นและมทัธิวก็ถือโอกาสน้ีปรับปรุง
ภาษาองักฤษของเขาดา้นการสนทนา ก่อนหนา้น้ีมทัธิวเสนอครูท่ีโรงเรียนวา่ควรใชภ้าษาองักฤษลว้น
ในชัว่โมงท่ีสอนภาษาองักฤษ แต่นกัเรียนคนอ่ืน ๆ ไม่เห็นดว้ย เฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีไม่ชอบเขา 

“อวดดีนกั เขาคิดวา่จะตอ้งเดินทางไปศึกษาท่ีสหรัฐ” พวกนั้นเยย้ถากถาง 
ดงันั้นจึงเห็นคุณค่าโอกาสท่ีจะตอ้งสนทนากบัทหารอเมริกนัมากกวา่สนทนาในชัว่โมงองักฤษ

ท่ีโรงเรียน พวกทหารพากนัแปลกใจท่ีมทัธิวอาย ุ22 ปีแลว้ แต่ยงัเรียนอยูช่ั้นมธัยมทหารคนนั้นเป็นคริส
เตียน เร่ืองราวท่ีมทัธิวเล่าเก่ียวกบัชีวติของเขา และเหตุผลท่ีตอ้งเขา้โรงเรียนเม่ืออายมุากเป็นท่ี
ประทบัใจทหารคนนั้นอยา่งยิง่ 

เร่ืองราวเก่ียวกบัมทัธิวแพร่กระพือไปในกลุ่มทหารอเมริกนัอยูใ่นเมือง และเป็นท่ีรู้จกักนัใน
บรรดาพวกทหารวา่ “นกัเรียนแก่” 
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ฤดูร้อนผา่นไป และฤดูใบไมร่้วงก็เขา้มา ฤดูการเก็บเก่ียวในทุ่งนานอกเมืองซูนซนัซ่ึงเป็นเมือง
เล็ก ๆ เกือบจะผา่นพน้ไปแลว้ 

มทัธิวเดินเขา้ไปท่ีบริเวณสนามบา้น 
“จอนยงัไม่มาหรือน่ี” เขาร้องถามราเชล 
“ยงัไม่มาค่ะ” 
“เขาไปท่ีบา้นเชมินอีกหรือ” มทัธิวถามพลางนัง่ลงบนพื้นไมก้ระดาน 
“ฉนัคิดวา่เขายุง่อยูก่บัการฝึกกีฬา” 
“การกีฬาเป็นเร่ืองดี แต่เขาเอาเวลาท่ีไหนมาฝึกนะ ในเม่ือเวลาเรียนก็ยงัไม่พอ” 
“แต่มีคนบอกวา่เขาเป็นนกัวิ่งระยะทางร้อยเมตรท่ีเร็วท่ีสุดในโรงเรียนแน่ะค่ะ” 
“ใช่” 
ขณะนั้นเอง นางซนัเดินเขา้มา มีตะกร้าทูนบนศีรษะมาดว้ย และมีซาราห์บุตรท่ีเกิดใหม่อยูบ่น

หลงั ซาราห์ต่ืนข้ึนและยิม้ ราเชลรับซาราห์มาอุม้ ขณะท่ีนางซนัถือตะกร้าเดินเขา้ไปในครัว 
“คุณแม่คะ คุณพอ่ไปไหน” 
“ท่านไปน าการประชุมเทศนาท่ีปูซานจะ้ บางทีอาจกลบัมาในวนัสองวนัน้ีก็ได”้ 
“แลว้คุณแม่ซ้ือของอะไรมาบา้งคะ” 
“แม่ก าลงัรอใหลู้กถามอยูที่เดียว แม่ซ้ือขา้ว ถัว่เขียวและปลาร้าท่ีแม่เคยซ้ือท่ีโยซุวนัก่อน” นาง

ซนัตอบ 
“เออ้ ถา้เช่นนั้นวนัน้ีคุณแม่จะพกัอยูก่บัเราไดไ้หมคะ” ราเชลถาม พรางสวมกอดหนูนอ้ยซา

ราห์เขา้ไวใ้นวงแขน 
“ลูกอยากใหแ้ม่อยูท่ี่น่ีในวนัอาทิตยห์รือจะ๊” 
พวกเด็ก ๆ รอคอยการกลบัมาเยีย่มของคุณแม่ทุกระยะ 14 วนั นางซนัไดน้ าอาหารต่าง ๆ ซ่ึงมี

ทั้งปลาและเน้ือเพื่อเป็นอาหารเพิ่มเติมจากผกั และขา้วอนัเป็นอาหารประจ าวนัของพวกเขา นอกจากน้ี
เธอยงัน าเส้ือผา้ทั้งหมดไปซกัและน ากลบัมาใหใ้นคราวท่ีตอ้งกลบัมาเยีย่มอีก 

อาทิตยน์ั้นนางซนัไดไ้ปร่วมประชุมซ่ึงมทัธิวเป็นผูเ้ทศนา เป็นการประชุมของสมาคม
นกัศึกษาคริสเตียน มทัธิวกล่าวถึงเร่ืองจริงของหญิงสาวผูห้น่ึงซ่ึงถูกพวกไตวนักุนฆ่าตายในระหวา่งท่ี
พวกคริสเตียนถูกข่มเหง ทหารท่ีไดรั้บค าสั่งใหย้งิ เขาขอร้องใหเ้ธอเลิกลม้ความเช่ือและหนีไปเป็น
อิสระ แต่เธอยนืหยดัมัน่คง พดูใหท้หารทราบวา่ถา้หากเธอตาย เธอตอ้งไดไ้ปสวรรคแ์ละไดข้อร้องเขา
ใหก้ลบัใจใหม่ ทหารไดย้งิหล่อน แต่ต่อมาทหารผูน้ั้นกลบัใจเป็นคริสเตียน และคริสตจกัรไดส้ร้างข้ึน
ตรงท่ีเธอถึงแก่กรรม เร่ืองน้ีไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีท าใหค้ริสตจกัรเจริญงอกงามข้ึนและจากคริสตจกัรน้ี 
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คนงานสตรีหลายคนไดอ้อกไปสู่คริสตจกัรอ่ืนโดยวธีิน้ีแหละ มทัธิวย  ้าการตายของเธอท าใหเ้กิดผลมาก
ข้ึน เขาขอร้องใหผู้ฟั้งทั้งหลายไดพ้ึ่งพ  านกัอยูใ่นพระเยซูคริสตเ์จา้ตลอดไป แมว้า่จะตอ้งตาย พวกเขาก็
ยอมเป็นดงัหญิงท่ีตายนั้นแทนท่ีจะไดชี้วติรอด 

ค าเทศนาของมทัธิวไดท้  าให้ผูฟั้งประทบัใจใหญ่หลวงและหวัใจของนางซนัเตม็ไปดว้ยความ
ภาคภูมิใจ เร่ืองน้ีเป็นขอ้พิสูจน์ไดว้า่ไดรั้บความเช่ือซ่ึงจะท าใหเ้ขาเจริญรอยตามคุณพ่อของเขา สุดทา้ย
เธอเร่ิมเห็นความบริบูรณ์อนัเตม็เป่ียมจากการพยายามของศิษยาภิบาลซนัผูเ้ป็นสามี 
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4. เกดิจากจลาจลในซูนซัน 

วนัท่ี 21 ตุลาคม 1948 ศิษยาภิบาลซนัไดมี้โอกาสอยูก่บับา้น (ท่ีโรงพยาบาลโรคเร้ือน) และโดย
ท่ีไม่คาดฝันมาก่อน แอนดรูกลบัมาจากซูนซนัถึงบา้น ซูนซนัเป็นเมืองท่ีเขาและรูธเรียนหนงัสืออยู ่

“แอนดรูกลบัมาบา้นมีธุระอะไรหรือเปล่าลูก” 
“มทัธิวใหผ้มกลบัครับ เพราะกลวัวา่คุณพอ่อาจกงัวลใจเก่ียวกบัเร่ืองถูกรุกราน ผมถูกหา้ม

เดินทางขา้มเขต แต่เม่ือบอกพวกทหารวา่จะเดินทางกลบับา้น เขาจึงอนุญาตใหผ้า่นได”้ 
“แลว้พี่ของเธอล่ะ ทุกคนสบายดีไหม” 
“ครับ สบายดี แต่พวกเขาก็กงัวลใจมาก หลงัจากไดอ้ธิษฐานในเวลาเชา้แลว้จึงบอกใหผ้มกลบั

บา้น เขาบอกใหผ้มเรียนหนกัและใหเ้ช่ือฟังพอ่แม่ เพื่อเขาจะไดพ้บผมอีกในเมืองสวรรค ์ผมคิดวา่ท่ีจริง
แลว้ การท่ีเขาส่งผมกลบับา้น เป็นเพราะอาหารของพวกเขาขาดแคลน” 

ในวนัก่อนท่ีแอนดรูจะเดินทางกลบับา้น กองจลาจลคอมมิวนิสตก์องหน่ึงไดเ้ปิดฉากก่อการ
ร้ายข้ึนเป็นคร้ังแรกในโยซุ แลว้โดยสารรถไฟไปยงัซูนซนั พวกคอมมิวนิสต์ไดส้ังหารต ารวจมากมาย 
เพราะเยาวชนคอมมิวนิสตท่ี์นัน่ใหก้ารร่วมมือ จึงยดึเมืองซูซนัไวไ้ด ้ ไดส้ังหารผูน้ าประชาชนในเมือง 
สังหารคนมีเงินและคนท่ีมีช่ือเสียงในฐานะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายขวาเสียหลายคน และทิ้งศพ
อนัปราศจากวญิญาณนอนไวเ้กล่ือนถนน 

วนัรุ่งข้ึนมีข่าวลือวา่จอนถูกหน่วยก่อการจลาจลฆ่าตาย พวกโรคเร้ือนเหมือนจะเศร้าลสดใจ
มากกวา่ศิษยาภิบาลซนั และครอบครัวของเขาเสียอีก ท่านไม่อยากจะเช่ือในข่าวน้ี ไดพ้ดูข้ึนวา่ “ไม่
เป็นไร ไม่วา่ลูกของผมจะตายหรือมีชีวิตอยู ่ ไม่มีส่ิงใดตอ้งกงัวลใจ หากพวกเขาตายก็จะไดไ้ปอยูบ่น
สวรรค ์ และถา้พวกเขามีชีวิตอยูก่็ถวายตวัเพื่อราชกิจของพระเจา้” และเพราะเหตุท่ีเขาบงัคบัใจไม่ใหมี้
ความรู้สึกอยา่งใดเกิดข้ึน พวกโรคเร้ือนและนางซนัจึงไดส้งบใจไม่ต่ืนเตน้ดว้ย 

ทุกคนไดเ้ฝ้าคอยจนถึงวนัท่ี 24 ตุลาคม แต่ยงัไม่มีข่าวคราวอนัใดมาถึง ไม่มีข่าวจากมทัธิวจาก
จอนหรือจากราเชลและจากลุงของเธอ ซ่ึงเดินทางไปซูนซนัเม่ือวนัก่อนเพื่อสืบดูวา่เกิดอะไรข้ึน 

วนัท่ี 25 เดือนตุลาคม ตลอดบ่ายนั้นนางซนัยงัรู้สึกเงียบเหงามาก มีเสียงปลุกเธอใหต่ื้นจาก
ภวงัคว์า่ 

“คุณซนั ลูก ๆ ของคุณมาแลว้” เธอวิง่ไปหาทนัที แต่แลเห็นเพียงราเชลกบัรูธซ่ึงออกจากบา้น
ไปเม่ือสองวนัก่อนเท่านั้น 

เธอดีใจ ระคนไปดว้ยความหวาดกลวั 
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“ลูกแม่ลูกชายของแม่ไปไหน” เธอร้องไหก้บัตวัเองร้องไหก้บัรูธและราเชล ถามหาจอน
และมทัธิววา่มาหรือไม่ แต่ไม่มีเสียงตอบ “บางทีลูกทั้งสองไม่ไดย้นิเสียงของเรา” เธอคิดและวิง่ตรงไป
ยงัราเชล 

“บอกแม่ซิ จอนไม่ตาย ใช่ไหม บอกแม่ เขายงัไม่ตายเขายงัไม่ตาย” แต่ราเชลน่ิงเงียบ ส่วนรูธ
สะอ้ืนไหไ้ม่อาจควบคุมจิตใจไวไ้ด ้

“มทัธิวล่ะเป็นอะไรไปหรือเปล่า” เงียบไม่มีค  าตอบ 
“ราเชล ท าไมลูกจึงไม่พดู” 
ราเชลร้องไห้โฮออกมาแทนค าตอบ 
“มทัธิวและจอนคงตายเสียแลว้” ดวงตาของนางซนัเบิกโพลง และน ้าตาเหือดแหง้ไป “มทัธิวมา

ร้องเพลงใหเ้ราฟังท่ีน่ีเม่ือสองสามวนัก่อนน้ีเองและจอนก็มาเม่ือสองอาทิตยก่์อนเพื่อเปล่ียนเส้ือผา้ แต่
บดัน้ีพวกเขาตายเสียแลว้” แลว้เธอก็รู้สึกหนา้มืดเป็นลมไป 

“ใหเ้รา....ให้เราอธิษฐานดว้ยกนัเถอะ”           ซนักล่าวข้ึนอยา่งรวดเร็ว มนัเป็นการ
อธิษฐานอยา่งสั้น ๆ แต่ใชเ้วลานานจึงจบ ทั้งน้ีเป็นเพราะถูกขดัจงัหวะดว้ยเสียงร้องไหข้องคนท่ีไดฟั้ง
เร่ืองน้ี และท่าน          ซนัก็ไม่อาจท่ีจะรับความเศร้าโศกท่ีประดงัเขา้มาท่วมทน้หวัใจเขาไวไ้ด ้

เขาจะอธิษฐานไดอ้ยา่งไร เขาจะพดูอยา่งไรกบัพระเจา้บนสวรรคผ์ูซ่ึ้งไดพ้รากเอาสมบติัอนัล ้า
ค่าทั้งสองจากเขาไป เขาไม่กล่าวต าหนิติเตียนใคร เพราะตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีเป็นสาวกและไดรั้บ
ความทุกขเ์วทนา เขาเรียนรู้ถึงการยอมรับพระประสงคข์องพระเจา้ และบดัน้ีพระวญิญาณของพระเจา้
ไดเ้ขา้มาอยูจิ่ตใจของเขา ท าใหเ้ขาอธิษฐานไดแ้ลว้ “พระบิดาท่ีรัก พวกขา้พระองคข์อบพระคุณ
พระองคท่ี์บุตรยอมตายเพราะเห็นแก่พระองค ์ และถึงแมข้า้พระองคท์ั้งหลายไม่ทราบวา่ใครเป็นคนฆ่า
เขา แต่พวกขา้พระองคก์็ขอพระราชทานอภยัโทษใหแ้ก่บุคคลเหล่านั้น 

“พระบิดาเจา้ขา้.....พระบิดาเจา้ขา้” เขาคร ่ าครวญ “โปรดใหค้วามรักแก่พวกขา้พระองคเ์ป็น
ความรักท่ีจะไดอ้ภยับุคคลเหล่านั้น โปรดอภยับาปใหพ้วกขา้พระองค.์....พวกขา้พระองคก์ราบทูลขอส่ิง
เหล่าน้ีในพระนามของพระเยซูคริสตเ์จา้ อาเมน” 

ราวกบัสัญญาณระฆงัเรียกขาน พวกโรคเร้ือนทุกคนไดเ้ขา้มาประชุมในโบสถเ์พื่อร้องเพลง
และเฝ้าอธิษฐานเป็นการปลอบประโลมใจ          ของพวกเขา หลงัจากการอธิษฐานและร้องเพลง
หลายคร้ังผา่นไป ผูเ้ฒ่าคนหน่ึงไดข้อร้องใหคุ้ณฮองซ่ึงกลบัมาพร้อมกบัราเชลและรูธเล่าเร่ืองราวอยา่ง
ละเอียด เพราะทุกคนอยากจะทราบวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งไร 

คุณฮองยนืข้ึนพดูดว้ยความหนกัใจ แต่เขาทราบวา่เร่ืองท่ีเขาจะพดูเป็นเร่ืองถวายเกียรติแด่พระ
เจา้ เขาเร่ิมตน้พดูวา่ 
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“ขา้พเจา้เดินทางไปซูนซนัเชา้วนัน้ี แมว้า่จะถูกเจา้หนา้ท่ีเรียกใหห้ยดุตรวจคน้หลายคร้ัง แต่ก็
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดินผา่นไปได ้ ในเม่ือขา้พเจา้น าพระคมัภีร์ออกมาพร้อมกบัอธิบายถึงสาเหตุวา่ท าไม
ขา้พเจา้จึงตอ้งเดินทางไปซูนซนั ขา้พเจา้ไปถึงท่ีนั้นเสียงปืนยงัคงค ารามอยูต่ามถนนต่าง ๆ เม่ือใกล้
สถานีซูนซนัเขา้ไปก็เห็นภาพท่ีขา้พเจา้ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลย ศพต่าง ๆ กองพะเนินอยูต่ามถนนเตม็
ไปหมด” 

คุณฮองหยดุพดูครู่หน่ึง เม่ือเขาพยายามย  ้าค  าพดูออกมาจากใจถึงความจ าอนัน่าขยะแขยงท่ี
ปรากฏแก่สายตาของเขา แลว้กล่าวต่อไปวา่ 

“ขา้พเจา้ไดเ้ดินปะปนไปกบัฝงูชนเพื่อมองหาญาติพ่อแม่และเด็ก ๆ แลว้รีบรุดไปยงัท่ีซ่ึงจอน
และมทัธิวอาศยัอยูแ่ต่แลเห็นเพียงบา้นท่ีปิดประตูแน่นเท่านั้น บางทีทุกคนอาจออกไปหมดขา้พเจา้คิด 
และเร่ิมรุดไปตามทางท่ีตรงไปยงัคริสตจกัร แต่ฉุกละหุกคิดข้ึนมาไดจึ้งหนักลบัมาท่ีบา้นอีก แลว้ร้อง
ตะโกนถามเขา้ไปดว้ยเสียงอนัดงั มีใครอยูข่า้งในบา้งไหม ผมมาจากโรงพยาบาลโรคเร้ือน พวกคุณได้
ยนิหรือเปล่าครับ 

“ในท่ีสุดก็มีสตรีคนหน่ึงเปิดประตูเดินออกมา เม่ือเธอเห็นขา้พเจา้แลว้ เธอก็เรียกราเชล พร้อม
กนันั้นก็มีรูธและมคันายกยงัเดินตามออกมาดว้ย ตาของพวกเขาบวมเพราะร้องไห้ 

“พี่ของหนูตายเสียแลว้ ราเชลสะอ้ืน 
“โดยไม่คาดคิดมาก่อนวา่จะไดฟั้งข่าวเช่นน้ี ขา้พเจา้รู้สึกวา่โลกทั้งโลกหมุนควา้งไป แลว้ถาม

วา่ศพของพวกเขาอยูท่ี่ไหน 
“มีคนพบศพพวกเขา เธอพดู และต่อจากนั้นเธอไดเ้ล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใหฟั้งต่อไป” 
คุณฮองหยดุถอนหายใจ ผูฟั้งในคริสตจกัรตึงเครียดและสงบน่ิง 
“ตอนเชา้วนัท่ี 20 ตุลาคม” เขาพดูต่อ “เด็กทุกคนไปโรงเรียน มทัธิวกลบับา้นก่อนก าหนด บอก

วา่มีเร่ืองวุน่วายเกิดข้ึนในเมือง เขาไดไ้ปท่ีสถานีซูนซนัพร้อมกบัผูม้าเยีย่มคริสตจกัรคนหน่ึง ท่ีสถานีเขา
ไดพ้บรถไฟบรรทุกทหารเต็มไปหมดแทนท่ีจะเป็นผูโ้ดยสารธรรมดา 

“การต่อสู้ไดเ้กิดข้ึนระหวา่งทหารและต ารวจ ประชาชนต่างพากนัแตกกระเจิงหนีไปคนละทิศ
ละทางเพื่อหลบกระสุนปืนท่ีปลิววอ่นไปทัว่ ต่อมาเม่ือนกัเรียนคนอ่ืนยกเวน้จอนกลบับา้นหมดแลว้ เขา
เร่ิมกระวนกระวายใจ เสียงปืนต่อสู้กนัยงัดงัข้ึนเร่ือย ๆ และดูเหมือนใกลเ้ขา้มาสู่ใจกลางเมืองทุกขณะ 
ตอนนั้นมคันายกยงัไดอ้อกไปท่ีถนนกบัมทัธิวจึงไดท้ราบจากคนเดินถนนวา่ พวกคอมมิวนิสตก่์อกบฏ 
พวกจลาจลกล่าววา่กองทพัประชาชน ไดย้ดึเส้นขนานท่ี 38 ไวไ้ด ้ ไตคูและปูซานถูกยดึแลว้ โยซุ
และซูนซนัจะเป็นเมืองท่ีตอ้งถูกยดึต่อไป เม่ือไดฟั้งเร่ืองน้ีทุกคนจึงไดซ่้อนตวัอยูใ่ตถุ้นหลบภยัของ
เพื่อนบา้น 
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“จอนกลบัถึงบา้นเม่ือพลบค ่า เขาบอกวา่เป็นเพราะคอมมิวนิสตก่์อการจลาจล พวกนั้นไดล้อ้ม
โรงเรียนไว ้ แต่สุดทา้ยก็ไดอ้นุญาตใหพ้วกเขากลบับา้น จอนรู้สึกวา่เร่ืองน้ีเป็นการต่อสู้ระหวา่งฝ่ายถูก
และฝ่ายผดิ และเป็นการทา้ทายคริสเตียนใหย้นืหยดัต่อสู้ ถอ้ยค าดงักล่าวมานั้นเขาพดูกบัเชมิน 
ส าหรับมทัธิวนั้น เม่ือมคันายกยงัขอร้องใหเ้ขาหาท่ีปลอดภยัเพื่อซ่อนตวั เขาตอบวา่ พระเยซูเป็นท่ีพึ่ง
อนัปลอดภยัแห่งเดียวของเขา และปฏิเสธ ท่ีจะซ่อนตวั” 

เสียงของคุณฮองสั่นเครือดว้ยความภาคภูมิใจขณะท่ีเล่าถึงความกลา้หาญและความเช่ือของเด็ก
ทั้งสอง 

“วนัต่อมาเป็นวนัท่ี 21 ตุลาคม เด็กทั้งสองต่ืนข้ึนแต่เชา้ตรู่ แมว้า่ตลอดคืนจะหลบัเพียงเล็กนอ้ย
ก็ตาม มทัธิวกล่าววา่เขาฝันประหลาด แต่เม่ือมคันายกไดถ้ามเขาเก่ียวกบัความฝันนั้น เขาก็ไม่ไดพ้ดู
อะไรอีก ทนัใดนั้นเอง หลงัจากอาหารเชา้และการอธิษฐานผา่นไปแลว้ จอนส่งแอนดรูไปโรงพยาบาล
โรคเร้ือน หลงัจากนั้นเขาเดินไปท่ีบ่อน ้าหลงับา้นเพื่ออาบน ้าและเปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ จากนั้นพี่นอ้งทั้ง
สองจึงเขา้ไปในห้องดว้ยกนัเพื่ออธิษฐาน เม่ือกลบัออกมาใบหนา้ของพวกเขาซีดเผอืด  อีกคร้ังหน่ึง
ท่ีศิษยาภิบาลยงัขอร้องใหม้ทัธิวเล่าความฝันของเขา แต่เขาน่ิงเงียบ เพื่อนบา้นซ่ึงพวกเขาเคยหลบภยัใต้
ถุนบา้นเม่ือวนัก่อนไดเ้ชิญพวกเขาไปซ่อนตวัอีก แต่จอนและมทัธิวปฏิเสธท่ีจะไป มคันายกยงัขอร้อง
ใหเ้ขาหนีไปอยูท่ี่โรงพยาบาลโรคเร้ือน แต่เขาพูดวา่หากถูกจบัระหวา่งทางเขา้ก็จะเป็นท่ีอบัอาย พวกเขา
จะพกัอยูท่ี่น่ีเพื่อเผชิญกบัส่ิงยุง่ยากต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

“หลงัจากอาหารเชา้ซ่ึงรับประทานกนัอยา่งรวดเร็วผา่นพน้ไป มคันายกยงัไดไ้ปท่ีบา้นของ
เพื่อนบา้นคนหน่ึง ประมาณเวลาสิบโมงเชา้ มีนกัศึกษากลุ่มหน่ึงไดม้าลอ้มบา้นเขาแลว้ตะโกนส่งเสียง
ลัน่ ถึงแมจ้ะมีความตกใจกลวัมากสักเพียงใด มคันายกยงัไดรี้บกลบัไปบา้น พบวา่มทัธิวถูกกลุ่ม
นกัศึกษาพวกนั้นรุมตีอยู ่

“พวกคุณท ากบัผมเช่นน้ีท าไมนะ” มทัธิวกล่าวข้ึน “ผมไม่ไดท้  าผดิอะไรน่ี” 
“ไม่ผดิหรือ เจา้หนุ่มข้ีขลาด แกใช่ไหมท่ีพดูวา่อยากจะไปเรียนต่อท่ีอเมริกา” 
“ฟังทางน้ี มทัธิวกล่าวตอบ ผมไม่ใช่เจา้หนุ่มคนข้ีขลาด ผมเป็นคริสเตียนและผมไม่ตอ้งการให้

ถูกตราหนา้วา่เป็นอะไรทั้งนั้น ผมไม่เคยแอบอา้งใครในงานท่ีผมตอ้งท า” 
“หุบปากเสียนะ น่ีแกยงัมีใจเป็นคริสเตียนอยูอี่กหรือ” 
“พวกคุณหมายถึงอะไรนะท่ีถามอยา่งนั้น การมีใจเป็นคริสเตียนมีความเช่ืออยา่งคริสเตียนผดิ

ดว้ยหรือ ถึงพวกคุณจะตดัศีรษะผมขาดออก คุณก็พรากเอาความเช่ือของผมไปไม่ได”้ 
“ตีมนั ใครคนหน่ึงตะโกนข้ึน อีกคนหน่ึงน าแผน่ไมห้นาท่ีตอกตาปูไวท่ี้เขา ต่อจากนั้นก็หนัไป

ทางมคันายกยงั ซ่ึงอยูใ่นหอ้งถดัไป” 
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“คุณเป็นใคร” 
“เป็นช่างไม”้ 
“คุณเป็นญาติกบัเจา้หนุ่มสองคนน้ีหรือเปล่า?” 
“ไม่ใช่ ผมเป็นเพียงเจา้ของบา้นเท่านั้น และเม่ือนางยงัไดก้ล่าวสนบัสนุนค าพดูสามีดว้ย ดงันั้น

พวกเขาจึงละจากสองสามีภรรยาแลว้หนัมาตบตีมทัธิวและจอนซ่ึงพยายามต่อสู้ป้องกนัตวั เม่ือมีคน
ตะโกนบอกวา่ใหพ้วกเราจดัการพวกเขาเถอะ ทุกคนตะโกนตอบรับเป็นการตกลงใจ มทัธิวถูกผกูดว้ย
เชือก ส่วนจอนถูกบงัคบัใหเ้ดินเอามือไพล่ศีรษะ พวกเขาเดินออกไปมีนกัศึกษาหอ้มลอ้มไปดว้ย ส่วน
นกัศึกษาคนอ่ืน ๆ ยงัอยูข่า้งหลงัเพื่อเก็บเอาหนงัสือและส่ิงของอ่ืน ๆ ไปเป็นหลกัฐานมดัตวัสองพี่นอ้ง
รูธไดเ้ฝ้าดูเหตุการณ์ตลอดเวลา เธอร้องไห้อยา่งขมข่ืน แต่น ้าตาของเธอไม่มีความหมายอะไรส าหรับ
นกัศึกษาเหล่านั้น” 

คุณฮองหยดุพดูครู่หน่ึง เขาจะพดูอยา่งไรวา่มคันายกยงัมีความกลวัเกินไปท่ีจะตามเด็กเหล่านั้น 
ดงันั้นเขาจึงไม่ทราบวา่เกิดอะไรข้ึนในคราวต่อไป อยา่งไรก็ดีเขาเล่าต่อไปวา่ 

“หลงัจากนั้นข่าวทั้งหมดท่ีมคันายกไดท้ราบมาก็คือเด็กชายทั้งสองถูกน าตวัไปท่ีกองบญัชาการ
คอมมิวนิสตซ่ึ์งอยูช่ั้นบนของส านกังานด่านศุลกากร ตลอดวนันั้นพวกเขาไม่ไดก้ลบัมาเลย 

“ในวนัรุ่งข้ึนวนัท่ี 22 ตุลาคม ทหารฝ่ายรัฐบาลสามารถปราบพวกจลาจลลงได ้จากนั้นมคันายก
ยงัและภรรยาออกไปสอบถามดูและไดท้ราบวา่ทั้งมทัธิวและจอนถูกยงิตายเสียแลว้ 

“ภาระต่อไปก็คือการคน้หาศพ และหลงัจากความยุง่ยากบางประการผา่นไปจึงไดพ้บศพอยูใ่น
สนามซ่ึงเป็นสถานท่ีต ารวจจดัไวส้ าหรับน าศพผูต้กเป็นเหยือ่ของการจลาจลน ามากองไว ้ “ดว้ยการ
ช่วยเหลือของมคันายกซูง มคันายกยงัและภรรยาไดน้ าศพใส่เปลท าดว้ยหญา้กลบับา้น และโดยเหตุน้ี
ขา้พเจา้พบเขาทั้งสอง อีกสองวนัต่อมา” 

คุณฮองยุง่ยากใจท่ีจะกล่าวถึงประสบการณ์ของเขาต่อไป ภาระประการแรกของเขา คือการ
จดัการศพทั้งสองไวช้ัว่คราวขณะท่ีก าลงัจะท าการฝัง เขาบงัเอิญไดพ้บกบัคนหน่ึงท่ีเขารู้จกั เป็นภรรยา
ช่างถ่ายรูป ซ่ึงเห็นมทัธิวและจอนถูกพวกจลาจลน าไปจากปากค าของเธอและจากเพื่อนนกัเรียนซ่ึงได้
เห็นเหตุการณ์เม่ือคนทั้งสองตาย เขาไดท้ราบรายละเอียดแห่งการกระท าของสองพี่นอ้งในยามถูกการ
ทดลอง ซ่ึงรายละเอียดมีความหมายใหญ่หลวงส าหรับคนท่ีรู้จกัเขาทั้งสอง.......ซ่ึงมกัคนายกยงัไม่อาจท่ี
จะน าบรรยายได ้

คนแรกท่ีเล่าถึงจอนและมทัธิวก็คือภรรยาของช่างถ่ายรูป เธอเล่าวา่ 
วนัท่ีมทัธิวและจอนถูกน าตวัไป พวกจลาจลไดจ้บัคริสเตียนน าไปสถานีต ารวจ เธอรีบรุด

ออกไปโดยเกรงวา่สามีของเธอจะถูกจบัไปดว้ย แต่ไม่เห็นสามีเพราะความจริงแลว้ เขาปลอดภยั
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เน่ืองจากหลบซ่อนตวัอยู ่ แต่เธอเห็นมทัธิวและจอนมีโลหิตไหลโทรมหนา้พร้อมทั้งถูกตีดว้ยไมต้ะบอง
และปืน แต่ถึงกระนั้นเด็กทั้งสองก็พดูอยา่งสุภาพต่อพวกนกัศึกษาซ่ึงเป็นผูจ้บักุมเขามา 

ทั้งสองขอร้องใหพ้วกนั้นกลบัใจเช่ือในพระเยซู ใหห้ยดุการต่อสู่เพื่อนร่วมชาติเดียวกนั ให้
แสดงหาความรอดฝ่ายวิญญาณจิตและกลบัใจใหม่เช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงทางน้ีเท่านั้นจะเป็นการ
น าใหป้ระเทศชาติเจริญยิง่ข้ึน เธอน ้าตาไหลรินในภาพท่ีเธอไดเ้ห็นและฟังมา จนลืมความทุกขร์ะทม
ของตนหมดส้ิน ขณะท่ีมองดูเด็กทั้งสองถูกพวกจบักุมดึงลากออกไป 

เด็กชายท่ีเห็นมทัธิวและจอนตาย  มีอายุ 14 ปีเท่านั้นเขาบอกคุณฮองวา่มทัธิวถูกน าตวัออกไปท่ี
หลงัสถานีต ารวจซูนซนัมีศพของนกัโทษคนอ่ืน ๆ หลายศพกองระเกระกะบนสนามหญา้ และท่ีตรงน้ี
แหละพวกนกัศึกษาไดท้า้ทายเขา 

“แกยงัด้ือดึงท่ีจะเช่ือตามหลกัคริสเตียนหรือ หากแกยอมเลิกเช่ือคริสเตียนแลว้มาร่วมมือกบั
พวกเรา พวกเราจะปล่อยแกไปอยา่งท่ีปล่อยมิงซินโร” พวกนั้นพดูพร้อมกบัช้ีมือไปยงันกัศึกษาคนหน่ึง
ซ่ึงหนัมาเขา้ฝ่ายพวกเขา 

มทัธิวซ่ึงไม่สามารถเคล่ือนไหวไดก้ล่าววา่ “ถึงพวกคุณจะเอาชีวติผมไป ก็ไม่สามารถเอาความ
เช่ือของผมไปได ้ พวกคุณควรจะเลิกวธีิการทารุณและความชัว่ร้ายของพวกคุณเสีย แลว้หนัมาเช่ือใน
พระเยซู” 

“อยา่มวัเสียเวลากบัเขาเลยน่า” คนหน่ึงตะโกนข้ึน “ยงิเขาซี” 
จอนรีบเขา้ไปยงัท่ีมทัธิวยนือยูอ่ยา่งรวดเร็ว 
“ฟังก่อน” จอนร้อนข้ึน “พี่ของผมเป็นบุตรคนโตในครอบครัวของเราและเขาจะตอ้งเป็นคน

ดูแลพอ่แม่เม่ือท่านแก่เฒ่าฆ่าผมแทนเขาดีกวา่แลว้ปล่อยใหเ้ขากลบับา้นเถอะ” จากนั้นจอนจึงกา้วไปยนื
ขา้งหนา้พี่ชายของเขา มทัธิวด้ินรนแต่เขาถูกผกูไวอ้ยา่งแน่นหนา 

“จอน อยา่โง่ไปเลย พวกนั้นไม่ฆ่าเธอหรอก เธอกลบัไปบา้นดูแลพอ่แม่แทนฉนัเสีย” 
นกัศึกษาคนหน่ึงดึงจอนออกไป อีกคนหน่ึงผกูตามทัธิวไว ้เม่ือรู้ตวัวา่จะถูกยงิมทัธิวร้องข้ึนวา่ 
“พวกคุณตอ้งกลบัใจ และเช่ือในพระเยซู ถึงแมผ้มตายเด๋ียวน้ีผมตอ้งไดไ้ปอยูส่วรรค ์ แต่พวก

คุณจะหนีไปจากการจองจ าอนัน่าสะพรึงกลวัในนรกไดอ้ยา่งไร” พวกจลาจลไดฟั้งดงันั้นพากนัโกรธ
มาก ก ามือแน่น พวกเขาออกค าสั่งใหย้งิทนัที มทัธิวร้องอธิษฐานข้ึนวา่ 

“พระบิดาเจา้ขา้ โปรดรับดวงวญิญาณของขา้พระองคด์ว้ยเถิด ขออภยั....” ปัง ! เขากล่าวยงัไม่
ทนัจบประโยคก็ลม้ลงเม่ือกระสุนปืนยงิถูกเป้าหมาย ผูท่ี้ไดย้นิค าสุดทา้ยของเขาตะโกนแช่งสาปเขา 
จอนสะบดัตวัออกไปราวกบัเสือท่ีหลุดจากกรงเพื่อเขา้ไปประคองร่างพี่ชายของเขา โลหิตไหลริน
ออกมาจากแผลท่ีถูกกระสุน เขาหนัหลงักลบัมาตะโกนใส่พวกนั้น 
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“พวกคุณฆ่าพี่ชายของฉนัโดยไม่มีความผดิแลว้พวกคุณจะมีขอ้แกต้วัอยา่งไร พวกคุณจะตอ้ง
กลบัใจและเช่ือในพระเยซูเจา้เด๋ียวน้ี” 

มีเสียงตะโกนข้ึนอีก 
“ฆ่ามนัดว้ยอีกคน” แลว้จากนั้นก็มีเสียงร้องสนบัสนุนเป็นเสียงเดียวกนั และจอนตอบวา่ “ฉนั

จะไปสวรรคด์ว้ย ไปท่ีซ่ึงพี่ชายฉนัไป ความเช่ือของฉนัเหมือนของเขา จอนอา้แขนทั้งสองออก พดูวา่ 
“น้ีเป็นวธีิท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของฉนัส้ินพระชนมเ์ม่ือพระองคถู์กตรึงบนไมก้างเขนและวธีิเดียวกนัน้ี
แหละ ฉนัจะรับลูกปืนของพวกคุณ.....ยงิมาซิ” 

“เจา้หนุ่มคนน้ีร้ายยิง่กวา่พี่ชายของเขาเสียอีก” คนหน่ึงกล่าวข้ึน 
“ยงิได”้ เม่ือค าสั่งยงิ ค  าสุดทา้ยของจอนก็เช่นเดียวกบัของพี่ชายของเขา คือการอธิษฐาน 
“พระบิดาเจา้ขา้ โปรดอภยับาปแก่คนเหล่าน้ี โปรดช่วยพวกเขาใหก้ลบัใจ โปรดรับเอาดวง

วญิญาณของขา้พเจา้ไปเถิดและโปรดดูแลคุณพอ่ คุณ.....” ปัง ๆ! 
จอนถูกกระสุนปืนลม้ลงส้ินชีวติบนศพพี่ชายของเขา คุณฮองกล่าวสรุปขอ้ความตอนสุดทา้ย

ของเขาวา่ “ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณพระเจา้ ผูด้  าเนินอยูใ่นชีวติประจ าวนัของเขาทั้งสองชีวติแห่งความ
เช่ือ และช่วยเตรียมใหพ้วกเขายอมตายโดยความเช่ือ” เขาไม่อาจกล่าวอะไรมากไปกวา่นั้นอีก 

          ซนัลุกจากโตะ๊เล็ก ๆ ซ่ึงเขานัง่อธิษฐาน เขายืนข้ึนต่อท่ีประชุมพลางเอามือเช็ดน ้าตา 
“พี่นอ้งท่ีรักทั้งหลาย” เขาเร่ิมตน้พดู “ขา้พเจา้ไดฟั้งเร่ืองราวตามท่ีคุณฮองกล่าวแลว้ ขา้พเจา้เช่ือ

อยา่งมัน่คงวา่ บุตรชายของขา้พเจา้ มทัธิวและจอนไดไ้ปสู่สวรรคแ์ลว้ แต่ท่ีมทัธิวกล่าววา่ ผูท่ี้ฆ่าเขาจะ
ตกนรก ขา้พเจา้ไม่อาจท่ีจะหยดุคิดถึงเร่ืองน้ีได ้ ขา้พเจา้ผูท้  าหนา้ท่ีเทศนาเพื่อช่วยคนบาปใหห้ลุดพน้
จากนรกจะเทศนาไปเร่ือย ๆ ไม่สนใจกบัใครในขณะท่ีคนท่ีฆ่าบุตรของขา้พเจา้จะตายไปโดยไม่กลบัใจ
กระนั้นหรือ ไม่วา่เขาจะเป็นใครหรือเป็นคนแปลกหนา้จากประเทศอ่ืนก็ตาม มนัก็ยงัเป็นหนา้ท่ีของ
ขา้พเจา้ท่ีจะช่วยเขา แต่คนท่ีฆ่าลูกชายขา้พเจา้เป็นคนชาติเดียวกนักบัขา้พเจา้ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหข้า้พเจา้
ไดนึ้กถึงหนา้ท่ียิง่ข้ึน 

“เม่ือคนในประเทศเดียวกนัต่อสู้กนัเอง ใครจะบอกไดว้า่จะยติุลงไดท่ี้ไหน แต่ละฝ่ายจะตอ้งท า
การแกแ้คน้กนัและจะแกแ้คน้ไปเร่ือย ๆ จนกวา่ทุกฝ่ายจะยอ่ยยบัไป เหตุฉะนั้นกระแสคล่ืนแห่งการแก้
แคน้จะตอ้งยบัย ั้งไว ้ ใหค้นใดคนหน่ึงไปหา          รา ท่ีซูนซนัแลว้บอกใหเ้ขาหาคนท่ีฆ่าบุตรชาย
ของขา้พเจา้ และถา้พบแลว้อยา่ท าอนัตรายเขา ขา้พเจา้จะหาทางใหเ้ขากลบัใจ และรับเขาเป็นบุตรบุญ
ธรรม เน่ืองจากบุตรชายขา้พเจา้เคยพดูวา่เม่ือออกจากโรงเรียนแลว้จะเป็น          และรับใช้
คริสตจกัรในโรงพยาบาลโรคเร้ือน ซ่ึงขา้พเจา้ท างานอยู ่ ขา้พเจา้ไม่อยากจะใหพ้วกเขาถูกฝังท่ีซูนซนั 
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แต่อยากจะใหน้ ามาฝังท่ีเนินเขาโรงพยาบาลโรคเร้ือนน้ี ความประสงคข์องขา้พเจา้ทั้งสองประการน้ี 
ขา้พเจา้กระท าต่อหนา้ท่านและต่อหนา้พระเจา้” 

คืนน้ันไดผ้า่นไป และเชา้ของวนัท่ี 26 ตุลาคมก็มาถึง นางซนัหายจากความเหน่ือยอ่อนและลุก
ข้ึนนัง่ไดต้ามปกติ แต่ยงัคงวงิเวยีนและเหน็ดเหน่ือยอยู ่ ในวนันั้นจะมีการน าศพบุตรชายทั้งสองคน
กลบัมา เจา้หนา้ท่ีคริสตจกัรโรงพยาบาลโรคเร้ือนไดว้า่จา้งรถบรรทุกคนัหน่ึงเพื่อใชใ้นการนั้น และ
บดัน้ีไดอ้อกเดินทางไปซูนซนัแลว้ คุณอิน ไซ ลี ซ่ึงเป็น          ผูช่้วยพยายามพดูปลอบใจนางซนั 
แต่ดูเหมือนไม่ไดท้  าใหเ้ธอคลายความทุกขล์งเลย 

เม่ือเยน็วนัก่อนท่าน          ซนัไดพ้ดูท่ีคริสตจกัร ค าพดูของท่านเตม็ไปดว้ยความเช่ือ และ
ฤทธ์ิอ านาจ แต่ขณะน้ีท่านก็ตอ้งเศร้าใจอยูภ่ายใตก้ระแสคล่ืนแห่งความวปิโยคท่ีเกิดข้ึน 

เม่ือรับประทานอาหารเชา้ดว้ยกนั คุณลีตั้งใจท่ีจะขอร้องให ้         รับอาหารบา้ง เพราะเยน็
วนัก่อนท่านไม่ไดรั้บประทานอะไรเลย 

“ขอใหคุ้ณอธิษฐานขอบพระคุณ”           กล่าวกบัคุณลีซ่ึงนัง่ร่วมโตะ๊อาหาร คุณลี
อธิษฐานดว้ยความประหลาดใจ นึกไม่ออกวา่ในเวลานั้นเขาจะอธิษฐานขอบพระคุณอยา่งไรบา้ง แต่เขา
ไดเ้ร่ิมตน้อธิษฐานวา่ “พระเจา้ท่ีรัก ขา้พระองคข์อบพระคุณพระองคส์ าหรับความรักอนัไม่มีขอบเขต
ของพระองค”์ 

เขาหยดุแลว้อธิษฐานต่อไปอีก “พวกขา้พระองคข์อขอบพระคุณพระองคท่ี์ความประสงคข์อง
พระองคด์ าเนินไปดว้ยดีกบัคนท่ีรักพระองค ์ ขอขอบพระคุณพระองคใ์นความกรุณาท่ีดีของพระองคท่ี์
ไดท้รงไวชี้วิต          ซนัของพวกขา้พระองคใ์นระหวา่งติดคุกและถูกสอบสวน และไดน้ าชีวติของ
บุตรชายท่ีรักทั้งสองไปแทน พระบิดาเจา้ขา้คนทั้งสามน้ีไดถ้วายตวัแด่พระองคแ์ต่พระองคไ์วชี้วิตคน
หน่ึงและน าไปสองคน พวกขา้พระองคท์ั้งหลายไม่ทราบวา่เป็นเพราะเหตุใด ทราบแต่วา่พระองคมี์พระ
ประสงคอ์ยา่งในเร่ืองน้ี พวกขา้พระองคท์ูลขอพระองคไ์ดท้รงส าแดงพระประสงคข์องพระองคใ์นขอ้น้ี 
โปรดทรงช่วยพวกขา้พระองคใ์หไ้ดรั้บประทานอาหารท่ีพระองคป์ระทาน และใหมี้ชีวติอยูต่ามน ้า
พระทยัของพระองค ์พวกขา้พระองคท์ูลขอส่ิงเหล่าน้ีในพระนามพระบุตรของพระองค”์ 

คุณลีรู้สึกแปลกใจ เม่ือเงยหนา้ข้ึนเห็นดวงตาของ          ซนัสดใสและพดูดว้ยน ้าเสียง
หวัเราะ 

“คุณลี ผมขอขอบคุณ คุณจริง ๆ” จากค าอธิษฐานของคุณลี พระเจา้ไดท้รงชูใจเขาและกระหาย
ท่ีจะเฝ้าคอยพระประสงคข์องพระองคใ์หเ้ปิดเผยออกมา 

ดว้ยความมัน่ใจท่ีไดรั้บ เม่ือศพของบุตรชายทั้งสองไดน้ ามาในวนันั้น           ซนัเดิน
น าหนา้ขบวนแห่ ท่านเป็นผูมี้ชยัชนะร้องเพลงแห่งการฟ้ืนคืนชีวติของคริสเตียน 
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ผูค้นท่ีมองดูภาพนั้นต่างเศร้าสลดและต้ืนตนัใจ เป็นภาพท่ีย  ้าใหท้ราบถึงความเศร้า เจบ็ระทม 
พลงัท่ีมีอยูห่ายไปเหลือแต่ความเศร้าท่ีไม่สลายตวัออก ภาพของผูเ้ป็นพ่อซ่ึงโศกสลดดูประหน่ึงมีหตัถ์
ทิพยข์องพระเจา้คอยอุม้ชู 

เหนือข้ึนไปบนเนินเขาซ่ึงศพของจอนและมทัธิวจะฝังไวก้ลุ่มเมฆหมู่หน่ึงลอยสงบน่ิง ทอ้งฟ้า
สดใส สายลมอ่อน ๆ พดัพาเอาใบไมใ้นฤดูใบไหมฤ้ดูใบไมผ้ลิปลิวหลุดจากขั้วไป ห่างออกไปอีกจะ
เห็นทอ้งทะเลอนัเวิง้วา้ง ฝงูชนมองดูใบไมท่ี้ร่วงหล่นลงมาและพวกเขาก็เศร้าสลดใจอีก บางคนก็
ร้องไห้ 

“ถึงใบไมจ้ะร่วงหล่นไปเราก็ไม่ไดเ้สียใจ แต่เราโศกเศร้าเพื่อคนทั้งสอง เพราะเป็นดงัช่อ
ดอกไมแ้รกผลิแต่ถูกเด็ดทิ้งไป......โอพระผูเ้ป็นเจา้ ชีวติของพวกเขาช่างสั้นเหลือเกิน พระบิดาเจา้ โปรด
อภยัยกโทษแก่พวกขา้พระองคท่ี์ตอ้งโศกเศร้าเช่นนั้น” 

พิธีฝังศพไดด้ าเนินต่อไป มีการอธิษฐานร้องเพลงและอ่านพระคมัภีร์ คุณลีไดพ้ดูถึงขอ้พระ
คมัภีร์จากหนงัสือววิรณ์ถอ้ยค าของเขาเป็นท่ีสะกิดใจใหก้ าลงัใจเป็นการบรรเทาทุกขใ์หก้บั
ครอบครัวซนัและผูเ้ป็นโรคเร้ือน ทุกคนฟังดว้ยอาการสงบเงียบ ท่ามกลางฤดูใบไมร่้วงท่ีแสนเศร้า
ท่ามกลางตน้ไมใ้บไมท่ี้ปลิวลงมาจากขนุเขาและทอ้งทะเลท่ีกวา้งออกไปสุดสายตา จากนั้นไดมี้การเล่า
ชีวประวติัของเด็กทั้งสองตามประเพณีนิยม พร้อมพิธีกล่าวไวอ้าลยั เม่ือการร้องประสานเสร็จแลว้ 

          กา้วออกไปอยา่งมัง่คง และยนืต่อหนา้คนทั้งหลาย หมวกท่ีสวมไวทุ้กขท์  าใหร่้าง
เต้ียของเขาดูสูงข้ึนอีก อากปักิริยาของเขาดูหนกัใจแต่ค าพดูแผว่เบา สายลมฤดูใบไมผ้ลิพดัผา้ไวทุ้กข์
ของเขาปลิวสะบดัไปมา 

          ซนักล่าววา่ “ขา้พเจา้ไม่อยากจะกล่าวตอบดว้ยค าพดูยาว ๆ แต่อยากจะกล่าวถึงพระ
พรหลายประการท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากพระเจา้ และขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรงอวยพรพวกเรา 

“ประการแรก ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับลูกชายผูย้อมตายเพื่อพระเจา้ซ่ึงเป็น
สายโลหิตขา้พเจา้ผูเ้ป็นคนบาป” 

“ประการท่ีสอง ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณพระเจา้ท่ีไดเ้รียกขา้พเจา้ออกมาจากท่ามกลามหลายคน 
เพื่อใหเ้ป็นผูเ้ล้ียงดูบุตรอนัเป็นสมบติัล ้าค่า” 

“ประการท่ีสาม ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณพระเจา้ท่ีใหสิ้ทธิพิเศษแก่ขา้พเจา้ ในการมอบบุตรชาย
หวัปีและคนท่ีสองคืนใหพ้ระองคไ์ป เป็นบุตรท่ีมีค่ามากท่ีสุดในท่ามกลางบุตรชายสามคน และ
บุตรสาวสามคนของขา้พเจา้” 
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น ้าเสียงของท่านสั่นเครือ บรรดาคนฟังต่างกลั้นน ้าตาซ่ึงหลายคนน ้าตาไหลลงอาบหนา้ คนท่ี
ฟังรู้วา่          ซนัถอนหายใจต่อการสูญเสีย พวกเขาก็ถามตนเองวา่ “          ซนัไดก้ล่าวค า
ขอบคุณจากใจจริงหรือไม่หนอ” 

“ประการท่ีส่ี ในเม่ือการยอมตายเพื่อพระเจา้ของลูกชายคนหน่ึงมีค่า ฉะนั้นตายทั้งสองคนก็ยิง่
มีค่าข้ึนอีกมิใช่หรือ” เสียงของ          ซนัเนน้สูง มือท่ีถือแผน่กระดาษจดขอ้ความสั่นเบา ๆ 

“ประการท่ีหา้ ในเม่ือเราด าเนินชีวิตอยูต่ามแบบคริสเตียน เม่ือตายไปอยา่งธรรมดายงัไดรั้บ
พระพร การท่ียอมตายเพื่อพระเจา้หลงัจากการเป็นพยาน ก็จะไม่ไดรั้บพระพรมากยิง่ข้ึนหรือ 
ขอบพระคุณพระเจา้” 

“ประการท่ีหก ท่านทราบแลว้วา่บุตรชายของขา้พเจา้เตรียมตวัไปอเมริกา แต่พระเจา้ไดใ้หพ้วก
เขาไปสถานท่ีท่ีดีกวา่ไปหาพระองคบ์นสวรรค ์ ดว้ยเหตุน้ีหวัใจของขา้พเจา้จึงมีสันติสุข ขา้พเจา้
ขอขอบพระคุณพระเจา้” 

“ประการท่ีเจด็ ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณพระเจา้ท่ีประทานความรักแก่ขา้พเจา้เพื่อจะไดติ้ดตาม
หาศตัรูคนท่ีฆ่าบุตรท่ีรักทั้งสองของขา้พเจา้เพื่อใหเ้ขากลบัใจเสียใหม่ และจะไดเ้ป็นบุตรบุญธรรมของ
ขา้พเจา้” 

เงียบไปชัว่ขณะหน่ึง ดูเหมือนเป็นค ากล่าวผดิปกติ และฝืนความรู้สึก แต่บางคนทราบแลว้
วา่          ซนัไดส่้งคนออกไปตามหาคนท่ีฆ่าบุตรชายของท่าน 

“ประการท่ีแปด เพราะขา้พเจา้เช่ือวา่การยอมตายเพื่อพระเจา้ของบุตรชายทั้งสอง เป็นวธีิท าให้
บุตรหลายคนเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ ขา้พเจา้ขอบพระเดชพระคุณพระเจา้” ดว้ยค ากล่าวน้ีเอง ใน
ท่ีสุดก็ท าใหผู้ฟั้งช่ืนชมและเขา้ใจ 

“ประการท่ีเกา้ ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับความยนิดีและจิตใจเตม็เป่ียม พระองคท์รง
ใหข้า้พเจา้ไดพ้บความจริงทั้งเกา้ประการเหล่าน้ี และเพื่อเหตุน้ี ความรักอนัอุดมของพระองคก์็ไดส้ าแดง
ใหข้า้พเจา้ทราบในยามถูกทดลอง ขา้พเจา้ขอบพระเดชพระคุณพระเจา้” 

          ซนัมีใบหนา้ยิม้แยม้ เม่ือเงยหนา้ข้ึน 
“ประการสุดทา้ย ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจา้ ส าหรับการอวยพระพร

อนัยิง่ใหญ่ท่ีพระองคป์ระทาน ขา้พเจา้ทราบวา่เหตุท่ีขา้พเจา้ไดรั้บพระพรน้ีไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัตวัขา้พเจา้
เอง ขา้พเจา้เช่ือวา่เป็นผลแห่งการอธิษฐานของคุณพอ่และคุณแม่ของขา้พเจา้ซ่ึงอธิษฐานทุก ๆ เชา้เป็น
เวลานานถึงสามสิบหา้ปี และในจ านวนคนท่ีอธิษฐานเผื่อขา้พเจา้และเผือ่ครอบครัวของขา้พเจา้เป็นเวลา
ยีสิ่บสามปีก็คือพี่นอ้งท่ีรักของขา้พเจา้ซ่ึงอยูใ่นบา้นน้ีดว้ย ขา้พเจา้ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน” 
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5. สู่แดนประหาร 

          ราตอ้งนอนอยูบ่นเตียงเพราะเป็นไข ้ ท่านนอนไม่ค่อยหลบัเป็นเวลาหลายคืนแลว้ 
ตั้งแต่เกิดการจลาจลเป็นตน้มา และเวลาของท่านไดใ้ชใ้หห้มดไปดว้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีอนัน่าต่ืนเตน้ 
พยายามช่วยสมาชิกของคริสตจกัร และญาติพี่นอ้งของเขาซ่ึงถูกจบักุมดว้ยขอ้กล่าวหาอนัไม่มีมูลความ
จริง ขณะนั้นตวัของท่านรู้สึกหนกัอ้ึง ไม่อาจท่ีจะลุกข้ึนไดแ้ต่ก็สามารถไดย้นิเสียงคนเดินเขา้มาท่ีสนาม
หญา้บา้นของท่าน ต่อจากนั้นก็ไดย้นิเสียงซูนเคียมบุตรสาวของท่านพดูข้ึน 

“ราเชล เธอมาท่ีน่ีไดย้งัไง” แลว้เสียงของเธอก็ร้องตะโกนข้ึน 
“คุณพอ่ คุณแม่คะ ราเชลมาค่ะ” 
“ราเชล”           รา ครวญข้ึน บุตรทั้งหา้คนของท่านไดผ้า่นการจลาจลกลบัมาบา้นอยา่ง

ปลอดภยั ส่วนบุตรคนโตทั้งสองของ          ซนั ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของท่านถูกฆ่าตายจริงอยูท่่าน
ไม่อาจท่ีจะขดัขวางความตายของเขาทั้งสองได ้ แต่ก็มีความรู้สึกวา่ตนเป็นคนผิด ฉะนั้นการมาของรา
เชลคร้ังน้ีจึงท าใหท้่านยุง่ใจ ก่อนหนา้น้ี เม่ือราเชลมา ท่านจะกล่าวค าตอ้นรับดว้ยความยนิดี “จริงอยู”่ 
ท่านคิด “เด็กทั้งสองตายเพื่อเป็นการถวายเกียรติยศ และพิธีศพก็จดัข้ึนใหเ้หมาะสมกบัการตายเพื่อพระ
เจา้ของพวกเขา แต่ใจของผูเ้ป็นพอ่จะหายโศกกบัส่ิงเหล่าน้ีหรือ และถึงแมเ้หตุการณ์จะผา่นไปเรียบร้อย 
          ซนัจะไม่มีความเศร้าถึงบุตรชายของเขา และจะไม่รู้สึกขมข่ืนต่อคนท่ีรับผิดชอบต่อการตาย
ของเขาทั้งสองกระนั้นหรือ” 

แต่ราเชลเดินเขา้มาถึงประตูแลว้ ท่านลุกข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
“เขา้มาซิราเชล” ท่านกล่าว ซูนเคียมซ่ึงไม่รู้ถึงความทุกขโ์ศกในจิตใจของพอ่ไดน้ าเพื่อนเขา้มา

ใหห้อ้ง เสียงนาฬิกาดงัข้ึนสิบคร้ัง ราเชลดูเหมือนเตม็ไปดว้ยความเศร้าโศกแต่ในขณะเดียวกนัก็เงียบ
ขรึม           ราก าลงัจะกล่าวค าปลอบใจเธอ ก็พอดีนางราเดินจากครัวเขา้มา 

“ราเชลจะ๊ คุณพ่อคุณแม่ของเธอจะรู้สึกสะเทือนใจมากนะ” นางกล่าว 
“ค่ะ แรก ๆ ท่านทั้งสองก็เศร้าโศกมาก คุณแม่ถึงกบัเป็นลมหนา้มืดไป และแมแ้ต่คุณพอ่เองก็

ร้องไห ้ แต่ท่านกล่าววา่ท่านขอบคุณพระเจา้ท่ีพี่ชายของหนูถูกฆ่าตายเพื่อพระองค ์ ในพิธีศพท่านได้
กล่าวถึงเหตุผลสิบประการ ท่ีท าใหท้่านขอบพระคุณพระเจา้” 

ดวงตาของ          รา เบิกโพลงดว้ยความประหลาดใจ “เขากล่าวขอบคุณอะไรบา้ง” 
“หนูจ าไดแ้ต่ไม่ทั้งหมดค่ะ” ราเชลตอบ “ท่านกล่าววา่รู้สึกขอบพระคุณท่ีไดเ้ป็นพ่อของลูกท่ี

ยอมตายเพื่อพระเจา้ ทั้งสองเป็นลูกหวัปี เขาตายขณะท าการประกาศพระกิตติคุณ แทนท่ีเขาจะไปสหรัฐ
เขาไดไ้ปสู่สวรรคแ์ละ......” เธอหยดุคิด 
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          รารู้สึกอศัจรรยใ์จ 
หากราเชลกล่าววา่ “คุณพอ่และคุณแม่ของฉนัไม่อภยัใหท้่านท่ีไม่ดูแลพี่ชายของฉนั โดยปล่อย

ใหเ้ขาทั้งสองถูกฆ่าตาย” ท่านยอ่มเขา้ใจ แต่ค ากล่าวขอบคุณเพื่อพระเจา้ท าใหท้่านประหลาดใจยิง่ 
แน่นอนไม่มีใครคนอ่ืนเหมือน          ซนั ท่านเป็นคนท่ีไม่มีผูใ้ดเหมือนในบรรดา          ของ
ประเทศน้ี จากระยะเวลา 23 ปี ท่ีท างานกบัคนโรคเร้ือนและจากระยะเวลา 5 ปี ในคุกท่ีไม่ยอมไหวรู้ป
เคารพ และบดัน้ีเขายงัขอบพระคุณส าหรับการตายของบุตรชายทั้งสองท่ีถูกฆ่า เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีแปลก
กวา่ เร่ืองใดท่ีเขาเคยปฏิบติัมา น่ีเป็นการกระท าของมนุษยธ์รรมดาสามญัหรือเปล่า เม่ือฟังราเชลพดู
ดวงตาของ          ราเตม็ไปดว้ยน ้าตา บดัน้ีเขาเขา้ใจเร่ืองท่ี          ซนัส่งมาใหเ้ขาแลว้คนท่ีฆ่า
บุตรชายของเขาถา้หากพบจะตอ้งไม่ท าอนัตราย เพราะวา่เขาตอ้งการรับไวเ้ป็นบุตรบุญธรรม และจะ
พยายามน ามาใหถึ้งพระคริสต ์           ราตอ้งรับผดิชอบในเร่ืองน้ีดว้ย แต่ดูเหมือนวา่มนัเป็นส่ิงท่ี
ประหลาดมาก ยิง่คิดเท่าใดก็ยิง่ดูเป็นการปฏิบติัยากข้ึนเท่านั้น 

หลายคร้ังท่ีเขาไดพ้ยายามน าคนท่ีติดคุกมาหาพระคริสตเ์พราะการกล่าวหาโดยไม่ไดท้  าผดิ แต่
ไม่เป็นผลส าเร็จ แลว้การท่ีจะพยายามช่วยเหลือคนท่ีมีความผดิจริง ๆ จะยากสักปานใดหนอ แต่บดัน้ี
เม่ือเขาฟังราเชลกล่าวย  ้าเหตุผลของคุณพอ่ของเธอในการขอบคุณ เขาเร่ิมเห็นตาม          ซนัแลว้ 

“คุณพอ่ของเธอพดูอะไรอีกบา้งจะ๊” ราเชลคิดครู่หน่ึงแลว้ตอบวา่ “คุณพอ่พดูวา่ ท่านขอบคุณ
พระเจา้ท่ีประทานท่านให้อภยัโทษคนท่ีฆ่าพี่ชายของหนู และปรารถนาจะรับเขามาเป็นบุตรบุญธรรม 
ดว้ยเหตุน้ีแหละค่ะหนูจึงมาท่ีน่ี ถึงแมลุ้งปารคเ์คยบอกเร่ืองน้ีแก่ท่านแลว้ คุณพ่อก็ไดส่้งหนูติดตามมา
อีกเพื่อขอร้องท่านใหป้ฏิบติัตามความประสงคข์องคุณพอ่ โดยอยา่ใหมี้การผดิหวงัเกิดข้ึน ท่านกล่าววา่
ท่านจะอธิษฐานอยูท่ี่บา้นเพื่อท่านจะประสบผลส าเร็จ” หวัใจของ          ราสดช่ืนข้ึน ท่านหนัหนา้
ไปทางอ่ืน และมอบความคิดไวใ้หก้บัพระเจา้ สรรเสริญพระองค ์           ซนัในบดัน้ีดูเหมือนวา่
เป็นผูย้ิง่ใหญ่ เป็นความยิง่ใหญ่ของอบัราฮมั ผูเ้คยเตรียมถวายบุตรชายคนเดียวเป็นเคร่ืองบูชาแด่พระเจา้ 

แต่เร่ืองน้ีไม่เป็นของแปลกแก่ท่านต่อไปอีกแลว้ เพราะมิใช่พระวญิญาณของพระเจา้หรือท่ี
ท างานในเด็กทั้งสองคน และท าใหเ้ขาเป็นผูย้ิง่ใหญ่ พระเจา้ผูท้รงใหบุ้ตรองคเ์ดียวของพระองคเ์สด็จมา
เพื่อช่วยโลกให้รอด เขาสรรเสริญและนมสัการพระเจา้ท่ีให ้         ซนัเป็นเหมือนพระองคใ์นเร่ือง
น้ี 

          ราเขา้ใจแนวทางท่ีจะท าต่อไปกระจ่างแจง้แลว้ ความกลดักลุม้ใจ และความคิดท่ีวา่
ไม่อาจปฏิบติัตามเขาไดห้ายไปดว้ยใจอนัยนิดี           ราลุกข้ึนในขณะท่ีบุตรชายของเขาเดินเขา้มา
ในหอ้ง เชมินทกัทายราเชลแลว้หนัไปทางคุณพอ่ของเขา 
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“คุณพอ่ครับ คนท่ีฆ่ามทัธิวและจอนถูกจบัแลว้ ท่ีสมาคมนกัศึกษาจะเขียนค ากล่าวหาเขา และ
จะมอบตวัใหท้หารกองทพับกแห่งชาติจดัการ” 

ส าหรับ          ราเห็นวา่น่ีเป็นสัญญาลกัษณ์จากพระเจา้ท่ีพระองคท์รงน า ท่านขอร้องรา
เชลใหค้อยท่ีประตู แลว้เดินออกไปขา้งนอกกบัเชมินทนัที 

          ราตามเชมินไปท่ีตึกซ่ึงสมชัชานกัศึกษาใชเ้ป็นท่ีสอบสวนนกัโทษ ท่ีนัน่เองท่านได้
พบไชซนัหนุ่มผูถู้กกล่าวหาวา่ฆ่ามทัธิวและจอน เขานอนอยูบ่นพื้น ดูเหมือนถูกโบยตีสาหสัแม่ของเขา
อุม้เขาไวใ้นวงแขน ร้องไหข้อโทษแทนบุตรชาย 

โดยไม่ตอ้งฟังค าของผูเ้ป็นแม่ พวกนกัศึกษาสอบถามหนุ่มคนนั้นวา่ 
“ถา้แกไม่ยงิ แลว้ใครยงิล่ะ” พวกนั้นก าลงัจะเฆ่ียนเขาอีก แต่คุณแม่เขาขวางไว ้ ไชซนัมีอาการ

ตกใจตอบดว้ยเสียงสั่น ๆ วา่ 
“ผมเพียงแต่ยงิซ ้ าท่ีร่างของเขา เม่ือเขาลม้ลงแลว้” 
“แกคงจะเกลียดเขามากนะถึงไดย้งิซ ้ าอีก ทั้ง ๆ ท่ีเขาตายแลว้ แกยงิคนไหนอีกล่ะ” 
“มทัธิว” เป็นค าตอบดว้ยเสียงสั่นเทา 
นกัศึกษาท่ีเขียนค ากล่าวหารู้สึกโกรธมาก 
บดัน้ีกองทพับกแห่งชาติไดย้ึดเมืองไวแ้ลว้ และสถานการณ์คืนสู่สภาพเรียบร้อยดีแต่ทาง

กองทพัยงัขาดเจา้หนา้ท่ีร่วมงาน ดงันั้นจึงไดม้อบอ านาจใหส้มาคมนกัศึกษาและต ารวจท าการสืบคน้หา
ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจลาจลมอบใหท้างกองทพับก มีบางคนถูกกล่าวหาโดยปราศจากความผดิ ดงันั้น
การสอบสวนจึงใชค้วามระมดัระวงั เพราะโทษของผูท่ี้พิสูจน์แลว้วา่มีความผิดจะตอ้งถูกประหารชีวิต 

ไชซนัถูกจบักุม เพราะมีคนเห็นเขาพกปืน และมีส่วนร่วมในการยงิสองพี่นอ้ง โดยการร่วมมือ
กบันกัศึกษาคอมมิวนิสตแ์ต่เขาปฏิเสธขอ้กล่าวหาอยา่งส้ินเชิง ต่อเม่ือถูกนกัศึกษาโบยตีจึงสารภาพ มี
ทหารหนุ่มแห่งกองทพัแห่งชาตินายหน่ึงไดย้นือยูท่ี่นั้นดว้ย เพื่อฟังการสอบสวนและดูอยา่งใกลชิ้ด 

          รามองดูชัว่ครู่หน่ึง แลว้กา้วออกไปขา้งหนา้อยา่งอาจหาญกล่าววา่ 
“ขอโทษท่ีตอ้งมาขดัจงัหวะการสอบสวนของพวกคุณ แต่ผมมีบางอยา่งอยากจะพดูดว้ย” 
ขณะท่ี          ราก าลงัจะกล่าวตอบ นกัศึกษาอีกคนหน่ึงก็ร้องข้ึนวา่ 
“ท่านเป็นพ่อของเชมินใช่ไหมครับ” 
นกัศึกษาท่ีถามคนแรกขอร้องให้          ราพดูต่อไป 
ดว้ยวาทศิลป์อนัฉลาดและสง่าผา่เผย           ราไดบ้อกใหเ้ขาทราบถึงความประสงค์

ของ          ซนั กล่าววา่ “ผูฆ่้าบุตรชายของเขา หากใครพบจะตอ้งไม่ท าอนัตราย เพราะ
          ซนัตอ้งการรับไวเ้ป็นบุตรบุญธรรม และจะน าพาใหเ้ช่ือในพระคริสต์” 
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ทนัใดนั้นเองมีเสียงคดัคา้นข้ึนจากนกัศึกษา 
“ขณะน้ีไม่ใช่เวลาท่ีจะตอ้งใหอ้ภยัโทษ” พวกนกัศึกษาพดูข้ึน เขาจะท าใหค้นอ่ืนเขา้ใจผดิ ใน

คดีใด ๆ ก็ตามเม่ือระเบียบของพวกเขาไดว้างไวอ้ยา่งชดัแจง้แลว้ พวกเขาไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัตามค า
ขอร้องท่ีตรงกนัขา้มได ้นายทหารท่ีฟังอยูอ่ยา่งเงียบ ๆ ไดลุ้กข้ึนเดินหนี           ราไดถ้ามไปโดยเร็ว 
เพื่อขอร้องเขาอีก ทหารคนนั้นหนัมามอง        าลดว้ยดวงตาอนัชาเยน็ ไม่สนใจในค าพดูของเขา 
แลว้เดินออกไป 

          ราพยายามขอร้องกบัต ารวจ แต่ต ารวจก็ไม่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีจะท าตามค าขอร้อง
ของ          ซนัได ้

“ประเทศก าลงัอยูภ่ายใตก้ฎอยัการศึก” พวกเขาบอกให ้         ราทราบ 
“คุณควรจะไปหาเจา้หนา้ท่ีทหารแห่งกองทพัแห่งชาติ” จากนั้น          ราก็ไปหาสมาชิก

สมชัชาแห่งชาติคนหน่ึงซ่ึงเป็นคนมีอิทธิพล แต่เม่ือสมาชิกสมชัชาท่านนั้นไดฟั้งค าพดูของ          
ราแลว้ เขาขอร้องให้เลิกเร่ืองราวอนันั้นเสีย เพราะอาจท าใหเ้ขากลายเป็นคนท่ีมีมลทินกบัพวกเจา้หนา้ท่ี
ได ้

          จึงเดินทางกลบัดว้ยความหมดหวงั แต่มีชายชราคนหน่ึงเรียกใหเ้ขาหยดุในระหวา่ง
ทาง และเม่ือมัน่ใจวา่ เป็น          รา ชายคนนั้นจึงแนะน าตวัเองวา่เป็นพอ่ของไชซนั 

“ผมจะช่วยเหลืออะไรคุณไดบ้า้ง”           ราถามอยา่งอารมณ์ดี 
ชายคนนั้นตอบวา่เขาไดท้ราบจากภรรยาของเขาถึงเร่ือง          ราไดย้ืน่มือเขา้เก่ียวขอ้งกบั

ลูกชายของเขา เขารู้สึกเป็นบุญคุณท่ีเขาไดเ้อาตวัเขา้ไปเส่ียงภยักบัเร่ืองน้ีพร้อมกนันั้นก็ขอร้องใหเ้ขา
ช่วยเหลือชายหนุ่มลูกชายของเขาไว ้เพราะเป็นคนท่ีไม่มีความผดิ 

          รารู้สึกอ่อนใจข้ึนมาทนัที ถา้หากไชซนัไม่มีความผดิ ความประสงค์
ของ          ซนัก็ใชไ้ม่ไดส้ าหรับเขา และเขาเองก็ไม่มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งช่วยเหลือ คุณพอ่ของไชซนัคง
ยงัไม่ทราบเร่ืองน้ี ถา้หากทราบ เขาจะยอมสารภาพวา่บุตรของเขาเป็นคนผิดหรือไม่หนอ แต่เร่ือง
เหล่าน้ี           ราจะทราบไดย้งัไงวา่เขาผดิจริงหรือไม่ 

ดว้ยความงุนงง จิตใจของเขาปรารถนาความกระจ่างแจง้จากการทรงน าของพระเจา้ ดงันั้นเขา
จึงน าชายชราพอ่ของไชซนัเขา้ไปในโบสถเ์พื่ออธิษฐาน ระหวา่งทาง          ราไดบ้อกใหเ้ขาทราบ
ถึง          ซนั ปรากฏวา่ชายคนนั้นเคยเป็นนกัโทษท่ีเรือนจ ากวางจูมาก่อน ซ่ึงในคร้ังนั้นเขาเคยได้
ยนิเร่ืองราวเก่ียวกบั          ผูมี้ช่ือเสียงคนหน่ึงซ่ึงติดคุกอยูท่ี่นั้นดว้ย 
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          ผูมี้ช่ือเสียงคนนั้นจะตอ้งเป็น          ซนัอยา่งไม่ตอ้งสงสัย ชายชรากระหาย
อยากจะพบ          ซนัและประหลาดใจกบัเหตุการณ์แปลก ๆ และดูเหมือนวา่ทางของพวกเขาเร่ิม
จะมาประสานกนัแลว้ 

ในโบสถ ์           ราคุกเข่าอธิษฐาน ชายชราผูน้ั้นไม่เคยเขา้โบสถม์าก่อน และนึกวา่
ขอ้ความตามพระคมัภีร์ท่ีติดอยูข่า้ง ๆ แท่นส าหรับคุกเข่านั้นมีไวเ้พื่อป้องกนัผีแบบเดียวกนักบัค าเขียนท่ี
เขาและเพื่อนบา้นซ่ึงเป็นคนนอกศาสนาเขียนติดไวท่ี้บา้นของพวกเขา เม่ือ          รากม้ศีรษะเขาก็
กม้ศีรษะตามดว้ยแต่ส าหรับเขาแลว้ การอธิษฐานของ          ราดูเหมือนเช่นกบัการใชเ้วทยม์นตต่์อ
หนา้เคร่ืองรางของขลงั ส่วนตวัเขาเองนึกภาวนาแต่ค าวา่ “จงช่วยบุตรขา้พเจา้ให้รอดดว้ยเถิด” 

หลงัจากอธิษฐานก็รู้สึกมีความเขม้แขง็ข้ึน           ราเดินออกจากโบสถข์ณะนั้นเองเชมิน
บุตรชายของท่านก็เขา้มาแจง้ข่าวใหท้ราบดว้ยความร้อนรนแทบจะไม่หายใจวา่ 

“เจา้หนุ่มคนนั้นถูกน าไปท่ีภตัตาคารปาลวงัแลว้” 
“ไปท่ีภตัตาคารหรือ” 
“ครับ ไปท่ีภตัตคาปาลวงัซ่ึงกองทพัแห่งชาติยดึครองไว”้ 
ฝ่ายชายท่ีเป็นพอ่คิดวา่บุตรของเขาถูกน าไปประหารชีวิตจึงร้องไหส้ะอ้ืน 
“โอ ฉนัจะท าอยา่งไรดีน่ี” 
          รากลวัต่อเร่ืองร้ายท่ีจะเกิดข้ึน แต่ก็พยายามปลอบใจชายแก่ แลว้ทั้งสามคนก็รีบ

ออกไปดว้ยกนั 
ขณะท่ี          ราเขา้ไปในภตัตคารปาลวงั ทหารรักษาการณ์คนหน่ึงตะโกนข้ึนวา่  
“นั้นใคร ! มาท าอะไรท่ีน่ี” 
          ราหยดุชะงกัครู่หน่ึง แต่แลว้ก็ส ารวมสติได ้
“ผมช่ือรา เป็น          แห่งคริสตจกัรเซียงชู” 
“เป็น          หรือ คุณตอ้งการอะไร” 
“ผมมีข่าวมาแจง้” 
“ข่าวเก่ียวกบัอะไร” เสียงของยามรักษาการณ์คลายความแขง็กร้าวลง 
“มนัเป็นข่าวท่ีผมตอ้งพดูกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบันกัโทษ ผมอยากจะพบนายทหารผูรั้บผิดชอบใน

เร่ืองน้ี” 
เม่ือมองเขา้ไปขา้งใน          ราแลเห็นนายทหารคนท่ีเขาเคยพบมาก่อนท่ีสมชัชานกัศึกษา 
“คนนั้นแหละท่ีผมตอ้งการพบ” เขาอุทานข้ึน และเดินเขา้ไปภายในตึกโดยไม่ยอมคอยค าตอบ 
ยามรักษาการณ์ประหลาดใจ ขณะก าลงัจะตามเขา้ไปก็แลเห็นพอ่ของไชซนัท่ีประตูทางเขา้ 
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“คุณเป็นใคร” เขาตะโกนถามข้ึน 
“ผมเป็นพอ่ของเด็กคนนั้นครับ” ชายชราตอบ           ราก็ไดย้นิ แต่รู้วา่ท่านไม่อาจท า

อยา่งไรไดท่ี้จะขอร้องใหย้ามรักษาการณ์อนุญาตใหเ้ขาเขา้ไปขา้งในดว้ย ดงันั้นจึงเขา้ไปคนเดียว 
ภายในหอ้ง          ราพบนายทหารและไชซนัซ่ึงนอนอยูบ่นพื้นเช่นคร้ังก่อน มีแม่อยูข่า้ง ๆ 

ร้องไห้ออ้นวอนขอชีวติเขาไว ้ ไชซนัยงัคงปฏิเสธวา่ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการสังหารมทัธิวและจอน 
เพราะฉะนั้นจึงยงัไม่มีการตดัสิน การเสียเวลาคร้ังน้ีท าใหเ้ป็นท่ีร าคาญใจแก่พนกังานสอบสวนยิง่ 

          ราขออนุญาตยามรักษาการณ์เพื่อพดูกบัไชซนั ทหารมองดู          อยา่งเคือง ๆ 
แต่แลว้ก็อนุญาตใหพ้ดูกบัไชซนัได ้          ราพดูข้ึนวา่ 

“ฉนัเป็น          คริสตจกัรเซียงชู เธอตอ้งบอกฉนัทุกอยา่งตามตรง ฉนัมาน่ีตามค าขอร้อง
ของ          ซนั ซ่ึงเป็นพอ่ของเด็กสองคนท่ีเธอถูกกล่าวหาวา่เป็นคนฆ่า เธอไดมี้ส่วนร่วมก่อการ
จลาจลกบันกัศึกษาท่ีฆ่าลูกชาย          ซนัหรือเปล่า” 

ไชซนัเงยหนา้ข้ึนดูดว้ยความประหลาดใจ กิริยาท่าทีของ          ราแตกต่างกบัพวก
นกัศึกษามาก พวกนั้นดูเหมือนมีแต่ความตั้งใจท่ีจะตดัสินลงโทษเขาอยา่งเดียว” 

“ผมไม่ไดฆ่้าพวกนั้น” เขาตอบ 
“น่ีเธอพดูความจริงหรือเปล่า?” 
“เป็นความจริงครับ” 
“ถา้เช่นนั้นฉนัก็ไม่มีอะไรท่ีจะมายุง่เก่ียวกบัเธอ” 
ทุกคนท่ีอยูใ่นหอ้ง เม่ือไดฟั้งเร่ืองน้ีก็พากนัประหลาดใจนบัตั้งแต่ไชซนั คุณแม่ของเขา พวก

ทหารและแมแ้ต่เชมิน ซ่ึงลอดเขา้มาในห้องอยา่งลบั ๆ ก็แปลกใจดว้ย ถึงแมว้า่บรรยากาศจะเตม็ไปดว้ย
ความเงียบเหมือนวา่ตอ้งการค าอธิบายในเร่ืองน้ีใหก้ระจ่างชดั 

“ฉนัมาท่ีน่ี”           รากล่าว “ไม่ใช่เพียงมาแจง้ข่าวของ          ซนัใหท้ราบเท่านั้น แต่
มาเพื่อใหค้วามประสงคข์องเขาส าเร็จดว้ย           ซนัขอร้องวา่ไม่วา่ใครก็ตามท่ีฆ่าบุตรชายของเขา 
คนนั้นจะไม่ถูกท าโทษ แต่จะไดรั้บการอภยั หนา้ท่ีของฉนัมาช่วยเหลือคนผดิ ส าหรับคนไม่มีความผดิ
แลว้ฉนัท าอะไรไม่ได”้ 

ดว้ยความเร่งรีบกบังานด่วนท่ีเขาตอ้งท า           รู้สึกโศกเศร้าท่ีไม่อาจช่วยชายหนุ่มผูน้ี้ได ้
          ราน ้าตาไหลเม่ือพดูข้ึน และอารมณ์ของท่านท าใหผู้ฟั้งเกิดความเห็นอกเห็นใจ จากนั้นราว
กบัวา่ค าพดูของ          ราก าลงัจะไร้ประโยชน์ต่อไชซนั ไชซนัเกาะ          ราไวแ้น่นและพดู
ดว้ยเสียงอนัสั่นเครือวา่ 
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“ช่วยผมเถอะ ผมมีส่วนในการก่อการจลาจล และผมไดฆ่้าหนุ่มทั้งสองคนนั้น ช่วยผมเถอะช่วย
ผมดว้ย” 

การสารภาพน้ีเป็นความจริงหรือไม่ ถา้หากไม่จริงเขาจะกลา้เส่ียงกบัการพิพากษาประหารชีวติ
โดยหวงัเพียงให ้         ราช่วยเหลือเขากระนั้นหรือ เร่ืองราวของเขาดูเหมือนเป็นจริง เขาเล่าใหฟั้ง
วา่ เม่ือพวกจลาจลเขา้สู่ซูนซนั นกัศึกษาคอมมิวนิสตม์าท่ีบา้นเขาและบงัคบัใหเ้ขาเขา้ร่วมดว้ย เขาไดไ้ป
บา้นมทัธิวและจอนพร้อมกบัคอมมิวนิสตค์นอ่ืน ๆ และไดต้บตีมทัธิวและจอนร่วมกบันกัศึกษาอีก
หลายคน เพราะไม่อาจท่ีจะหลีกเล่ียงได ้ 

เม่ือน าทั้งสองไปสู่ท่ีประหารแลว้ เขาถูกรับเลือกกบัคนอ่ืน ๆ อีกส่ีคนให้เป็นคนยงิ เขาตอ้ง
กลายเป็นเพชฌฆาตโดยไม่เต็มใจ 

“เธอฆ่าพวกนั้นดว้ยวธีิใด” 
“พวกเราหา้คนพร้อมกนัยงิ ผมไม่ทราบวา่ลูกกระสุนปืนของผมถูกหรือไม่ แต่ผมยงิมทัธิวซ ้ า

สองคร้ังหลงัจากท่ีเขาลม้คว  ่าลงแลว้” 
เพียงระยะสั้น ๆ หลงัจากไชซนัรับสารภาพ ความคิดหลายอยา่งประดงัเขา้มาท่ีจิตใจ

ของ          รา เขายงัไม่อาจมัน่ใจวา่ไชซนัพดูความจริง แต่เขาควรจะแสดงท่าทีวา่เช่ือตาม บดัน้ี
ไชซนัไดส้ารภาพตวัเองเพราะเหตุท่ีเขาไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง หากเขาไม่สามารถท าใหเ้จา้หนา้ท่ียกโทษให้
ไชซนัแลว้ อีกไม่นานนกัไชซนัจะตอ้งถูกน าตวัไปประหารชีวติ หนา้ท่ีของเขาจะตอ้งรีบท าอยา่ง
เร่งด่วน 

“ถา้หากเป็นความจริง ฉนัจะพยายามช่วยเธอจนสุดความสามารถของฉนัทีเดียว” 
ไม่วา่อีกส่ีคนท่ีฆ่าบุตรชาย          ซนัจะอยูท่ี่ไหนทหารจะออกไปติดตามตวัน ามา และ

บดัน้ีหนา้ท่ีของ          ราก็นึกไปถึงพวกนั้นดว้ย ความคิดเหล่าน้ีเกิดคลุมเครือข้ึนในใจของเขา แต่
แลว้ความคลุมเครือก็หายไป เพราะบดัน้ีทางท่ีเขาจะท าปรากฏกระจ่างแจง้ต่อหนา้แลว้ 

อีกคร้ังหน่ึงท่ี          ราเขา้ไปหานายทหารผูรั้บผดิชอบและขอใหอ้ภยัโทษอีก นายทหาร
กล่าวยนืยนัวา่กลวัความผดิท่ีจะตกมาถึง เพราะบดัน้ีคดีไดปิ้ดส านวนแลว้ หนุ่มไชซนัจะตอ้งถูก
ประหารชีวิตแน่นอน 

          ราไดข้อร้องโดยใหเ้หตุผลวา่การอภยัโทษของคริสเตียนหมายถึงการเปล่ียนชีวติคน
ผดิ และมีผลสะทอ้นใหค้นอ่ืนเห็นในเร่ืองความดี แต่เร่ืองน้ีเท่ากบัย ัว่โทสะใหน้ายทหารคนนั้นโกรธ
ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีก็เพราะวา่เขาไม่รู้เร่ืองเก่ียวกบักฎบญัญติัของพระเจา้ จะรู้ก็เฉพาะกฎหมายของประเทศ
เท่านั้น เขากล่าววา่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ถา้หากยอมอภยัโทษใหไ้ชซนั 

          ราขอหน่วงเวลาเพื่อยืน่อุทธรณ์ต่อประธานาธิบดีชิงมนัรี แต่เร่ืองน้ีไดถู้กปฏิเสธ 
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ภายนอกภตัตาคาร รถจ๊ีปคนัหน่ึงวิง่เขา้มาจอดและนายทหารคนหน่ึงเดินเขา้มาในหอ้ง 
นายทหารซ่ึงรับผิดชอบท่ีนัน่ยนืท าความเคารพแลว้รายงานใหท้ราบ 

“ทุกอยา่งเรียบร้อย ครับผม พวกเราเพียงคอยรถบรรทุกท่ีจะน านกัโทษไปสู่แดนประหาร
เท่านั้นครับ” 

“รถบรรทุกมาพร้อมกนัรถจ๊ีปของพวกเรา” นายทหารกล่าวตอบ “แต่เกิดยางแตกและตอ้ง
เสียเวลาคร่ึงชัว่โมง คนพวกน้ีมาท าอะไรท่ีน่ี” 

“พวกเขาเป็นญาติกบัเจา้หนุ่มคนน้ีครับ” 
“ใหพ้วกเขาออกไป อีกสักครู่ฉนัจะกลบัมาใหม่” 
นายทหารเดินไปข้ึนรถแลว้ขบัออกไป           ทอดอาลยั ผดิหวงั เขาหวงัใจท่ีจะไดป้รึกษา

กบันายทหารคนนั้น เพราะดูเหมือนวา่ค าสิทธ์ิขาดจะปล่อยหรือประหารชีวติข้ึนอยูก่บัทหารคนนั้น แต่
บดัน้ีโอกาสผา่นไปแลว้ ความหมายในค าพดูของนายทหารผูน้ั้นท่ิมแทงใจเขา อีกคร่ึงชัว่โมงหนุ่ม
ไชซนัจะถูกน าตวัไปประหารชีวติแลว้ 

อีกคร้ังหน่ึงท่ี          ราหนัหนา้ไปทางนายทหาร โดยกล่าวค าออ้นวอนอยา่งเดียวกบัท่ีเคย
ขอมา และขอเวลาอีกคร้ังเพื่ออุทธรณ์ไปยงัประธานาธิบดี เม่ือมีความโกรธมากเขา้นายทหารคนนั้น
เตือน          ราวา่ “เด๋ียวคนอ่ืนจะเขา้ใจผดิ และถูกลงโทษฐานเป็นผูมี้ใจฝักใฝ่คอมมิวนิสต์” 

สุดทา้ย          ราคิดวา่ควรจะให้ราเชลน าความประสงคข์อง          ซนัมาแจง้เอง 
นายทหารคนนั้นก็ตกลงใจดว้ยโดยหวงัวา่เป็นทางเดียวท่ีจะขจดั          ออกไปชัว่คราวเพื่อรอเวลา
ใหร้ถบรรทุกมาถึง 

“เชมิน ไปเรียกราเชลมาเด๋ียวน้ีลูก” เชมินรีบไปทนัทีหลายนาทีไดผ้า่นไป           รารู้สึกวา่
ทั้งเชมินและราเชลไม่มาเสียแลว้ ราเชลจะตอ้งมาท่ีน่ีก่อนรถบรรทุกมาถึง และในท่ีสุดทั้งสองก็มาถึง
ดว้ยอาการเหน่ือยหอบ 

ราเชลเป็นเด็กหญิงร่างเล็ก ก าลงัอยูใ่นวยัเรียน ความโศกเศร้าท าใหเ้ธอไม่เพลิดเพลินใจเท่าไร
นกั การท่ีเธอมาปรากฏตวัท่ีน่ีท าใหบ้รรยากาศภายในหอ้งดูนุ่มนวลข้ึน ทุกคนมองดูเธอดว้ยใจเมตตา 
          ราแนะน าเธอให้นายทหารรู้จกัที 

“น่ีคือบุตรสาว          ซนั เป็นนอ้งของมทัธิวและจอน” 
“หนูช่ืออะไรจะ๊” นายทหารถามข้ึน 
“ราเชล ซนัค่ะ” เธอตอบ 
“หนูอายเุทา่ไรจะ๊” 
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“สิบสามขวบค่ะ” เธอพยายามส ารวมเสียงตอบดว้ยอาการประหม่า ผูท่ี้อยูใ่นหอ้งนั้นพากนั
ประทบัใจในความสงบเสง่ียมของเธอ 

“หนูมาถึงซูนซนัเม่ือไหร่” 
“ออกจากบา้นเม่ือเชา้น้ีค่ะ” 
“มีธุระอะไรหรือหนู” 
ตอนน้ีเองน้ี          ราตอ้งหลบัตา จิตใจร้องทูลต่อพระเจา้ แต่ไม่ทราบวา่จะนึกอยา่งไร 
“คุณพอ่ของหนูกล่าววา่คนท่ีฆ่าพี่ชายของหนู....” ราเชลกม้หนา้กดัริมฝีปากพดูต่อไปวา่ 

“จะตอ้งไม่ถูกฆ่าตาย หรือถูกเฆ่ียนตี.......แต่.......” 
ราเชลสะอ้ืนไห ้ เธอไม่อาจท่ีกล่าวต่อไปอีก คุณแม่ของไชซนัก็ร้องไหก้บัเธอดว้ย และไม่ใช่

          ราและเชมินเท่านั้นท่ีกลั้นน ้าตาไว ้แมแ้ต่นายทหารก็กลั้นน ้าตาไวด้ว้ย 
ราเชลไม่อาจกล่าวค าอะไรต่อไปอีกมากไปกวา่ท่ี          ราเคยบอกไวแ้ลว้ แต่เธอก็

สามารถท าใหพ้วกเขาเขา้ใจถึงความทุกขห์นกัท่ีเธอและคุณพอ่ไดรั้บ และใหพ้วกเขาทราบถึงอ านาจ
ของความรักอนัยิง่ใหญ่ท่ีจะลบลา้งความแคน้ และพร้อมท่ีจะอภยัใหแ้ก่ผูท่ี้ท  าใหต้นตอ้งเจบ็ปวดอยา่ง
แสนสาหสันั้น 

นายทหารคนนั้นยอมจ านนตาม เม่ือรถบรรทุกมาถึงเขาขอให ้         ราเดินทางไปสมาคม
นกัศึกษาพร้อมกบัเขา เม่ือปรึกษากบันกัศึกษาท่ีนัน่แลว้ เขาก็หนัมาพดูกบั          รา 

“ท่านครับ ผมขอมอบหนุ่มนกัโทษคนน้ีไวก้บัท่าน และผมจะอธิบายเร่ืองราวใหน้ายทหารชั้น
ผูใ้หญ่ทราบเอง” 

พดูแลว้นายทหารคนนั้นก็ข้ึนรถบรรทุกไปสู่แดนประหารกบันกัโทษอ่ืน ๆ 
วนันั้นเป็นวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 1948 
“มีใครอยูข่า้งในไหมครับ” 
“โอ           ซนั” นางราอุทานอยา่งประหลาดใจแลว้เปิดประตูโบสถเ์ซียงชูออกพลางกล่าว

ค าตอบรับ 
“เชิญค่ะ เชิญเขา้มาก่อน” 
“เออ้ สบายดีหรือคุณรา           ราอยูห่รือเปล่าครับ” 
นางราบอกวา่          ราออกไปขา้งนอกพร้อมกบัแขกคนหน่ึงและจะกลบัมาในไม่ชา้ 

          ซนัเขา้ไปในคริสตจกัรเพื่อคอย          รา ใบหนา้ของท่านซีดเผอืด 
“อาจารยค์ะ อาจารยค์งเศร้าโศกมากนะคะ” 
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“เม่ือเป็นพระประสงคข์องพระเจา้ เราก็ไม่สามารถหา้มส่ิงเหล่าน้ีได”้           ซนักล่าวตอบ
ดว้ยสีหนา้มีความทุกขโ์ศกปรากฏอยู ่

น ้าตาของนางราเอ่อลน้ 
“ภรรยาของอาจารย ์เธอคงทุกขท์รมานใจนะคะ” 
“ครับ ระหวา่งน้ีเธอตอ้งพกัผอ่นใหม้าก”           ซนักล่าวราวกบัวา่ก าลงัพดูคุยถึงความ

ยุง่ยากของคนอ่ืน 
“ดิฉนัก็คาดวา่เธอคงหนกัอกหนกัใจ ถา้หากดิฉนัอยูใ่นฐานะอยา่งเธอ ดิฉนัก็ตอ้งโศกเศร้า การ

เดินทางมาน้ีมีอะไรล าบากบา้งไหมคะ” 
“ผมถูกเรียกตวัใหห้ยดุสอบสวนท่ีสถานีแห่งหน่ึงใกลส้ะพานเชียงใด แต่เม่ือผมไดบ้อกพวกนั้น

วา่ผมคือ          ซนัพวกนั้นก็แสดงความกรุณาต่อผม อนุญาตใหผ้มผา่นมาได”้ 
“พวกนั้นคงไดย้นิถึงข่าวของอาจารย”์ นางรากล่าวข้ึนเพราะทั้งเมืองรู้เร่ืองราวท่ีอาจารยอ์ภยั

โทษใหแ้ก่ไชซนั “แลว้น่ีอาจารยจ์ะเลยไปไหนล่ะคะ” 
“ไปน าการประชุมท่ีคริสตจกัรโชเรียง ในปูซาน 
“แต่ท่านอาจารยค์วรจะพกัผอ่นสักหน่อยนะคะ เพราะดูเหมือนวา่อาจารยย์งัไม่แขง็แรงดีพอ” 
“ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมสัญญาวา่จะไปน าการประชุมน้ีและไม่อยากจะใหค้วามล าบากของผม

เป็นขอ้แกต้วัท่ีไม่ไป”           ซนักล่าวดว้ยความมัน่ใจ 
หลงัจากนั้นท่านจึงถามถึงทุกขสุ์ขของ          รา นางราไดเ้ล่ารายละเอียดถึงเร่ืองท่ีไชซนั

ไดรั้บการช่วยเหลือใหพ้น้จากการประหารชีวติให ้         ซนัฟังดว้ย 
“บา้นของเขาอยูไ่หนครับ” 
“บา้นของใครคะ” 
“ของไชซนัครับ” 
“มีอะไรหรือคะ” 
“ผมอยากจะไปเยีย่มสักหน่อย” 
นางราถอนหายใจ ดูเหมือนมนัเป็นการฝืนธรรมชาติท่ีเขายงัคิดจะพบกบัไชซนัโดยเร็วเช่นน้ี 
“ท่านพบเขาภายหลงัก็ไดน่ี้คะ” 
“ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะเล่ือนเวลาไปน่ีครับ ผมอยากจะพบเขาทนัทีและน าเขามาเช่ือในพระเจา้ 

ผมมีธุระยุง่มากอาจจะไม่มีโอกาสอ่ืนภายหลงัก็ได ้ นอกจากน้ีไชซนัและครอบครัวเขาทราบวา่พวกเรา
จะตอ้งพบกนั และจะเป็นการกรุณาแก่พวกเขา หากรีบไปพบเสียแต่โดยเร็ว 
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          ซนัตอ้งการไปทนัที เน่ืองจากเยน็มากแลว้ ประกอบกบัระยะนั้นมีการหา้มออกจาก
บา้นเวลาค ่าคืน พวกเขาจึงตดัสินใจไปโดยไม่ตอ้งรอ          รา ทั้งสองออกเดินทางไปยงับา้นของ
ไชซนั 

“บา้นน้ีแหละค่ะ ดิฉนัจะเขา้ไปก่อน” นางราเดินเขา้ไปในบา้น ส่วน          ซนัคอยอยูท่ี่
ประตูบา้นหลงันั้นมองดูคลา้ยร้านขายปลาเล็ก ๆ ในไม่ชา้นางราก็เดินกลบัออกมา ติดตามดว้ยหญิงร่าง
อว้นคนหน่ึง เดินกม้หนา้ออกมาและคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวก็ทยอยตามมาขา้งหลงั ดวงตาของทุกคน
แสดงความประหลาดใจ 

ทั้งครอบครัวมีโครงการจะไปเยีย่ม          ซนัซ่ึงไดช่้วยบุตรชายของเขา ในทนัทีท่ีการ
เดินทางสะดวกข้ึน และเม่ือปรากฏวา่          ซนัไดเ้ดินทางมาเยีย่มพวกเขาก่อนเช่นน้ีสองผวัเมียก็
รู้สึกละอายใจยิง่นกั ทั้งพอ่และแม่ไม่ทราบวา่จะพดูอยา่งไร ส่วนไชซนับุตรชายดูเหมือนวา่ยิง่มีความ
สับสนใจมากข้ึน 

“มาน่ีซิลูก”           ซนักล่าว 
ไชซนัรู้สึกกลวัจนตวัสั่น และคุกเข่าลงแสดงความเคารพ 
จากบาดแผลท่ีใบหนา้ของเขาซ่ึงหายเป็นบางส่วน           ซนัทายไดว้า่เกิดจากถูกเฆ่ียนตี 
“เธอคือไชซนัใช่ไหมลูก”           ซนัพดูพลางมองดูใบหนา้ของไชซนัพร้อมกบัยืน่มือไป

จบัมือของเขา และดว้ยอาการอยา่งเดียวกนัท่านกล่าววา่ 
“ไม่ตอ้งกงัวลใจหรอก ฉนัใหอ้ภยัเธอแลว้” ท่านแลเห็นน ้าตาเอ่อข้ึนในดวงตาของไชซนั “ฉนั

ใหอ้ภยัเธอแลว้ และพระเจา้ก็ใหอ้ภยัเธอดว้ย” 
พอ่ของไชซนักา้วออกไปขา้งหนา้ แลว้กล่าววา่ 
“ในบา้นของเราน้ี เราถือวา่ท่านอาจารยเ์ป็นท่ีสองรองจากพระอาทิตยท่ี์เราเคารพครับ” น่ีเป็น

ค าสรรเสริญอนัสูงสุดท่ีเขาไม่เคยกล่าวกบัผูใ้ดมาก่อน 
“พวกเราไม่อาจแสดงความขอบคุณต่อท่านให้เพียงพอได ้ ผมเคยไดฟั้งเร่ืองราวของท่าน

อาจารยม์าก่อน เม่ืออาจารยอ์ยูใ่นเรือนจ ากวางจู เพราะผมเคยติดอยูท่ี่นัน่ดว้ยในเวลาเดียวกนั ตอนนั้น
ผมอยากจะพบท่าน แต่บดัน้ีผมไดพ้บแลว้ ท าใหผ้มมีทั้งความเจบ็ปวดและดีใจ” เขาพดูดว้ยเสียง
กระอึกกระอกั จากนั้นจึงพดูต่อไปอีกดว้ยความเคารพวา่ 

“ท่านอาจารยค์รับ เราตั้งใจกนัวา่จะไปเยีย่มท่านอาจารยท์นัทีท่ีหนทางสะดวกข้ึน ผมบอกไม่
ถูกหรอกวา่ รู้สึกละอายใจเพียงไร ท่ีท่านไดเ้ป็นฝ่ายมาเยีย่มก่อน และผมอยากจะเรียนใหท้่านอาจารย์
ทราบวา่ผมตดัสินใจอะไรไวบ้างอยา่ง” เขากล่าวดว้ยเสียงสั่น ๆ 

“วา่ไปซิครับคุณตดัสินใจอะไร” 
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“ผมมีบุตรชายส่ีคน ผมอยากจะแบ่งใหท้่านอาจารยด์ว้ยท่านอาจารยคิ์ดอยา่งไรครับ” 
          ซนัไดป้ฏิเสธ โดยใหเ้หตุผลกระจ่างชดัในเร่ืองน้ีวา่ 
“ไม่ตกลงครับ เพราะยงัไม่มีความจ าเป็นอนัใด คุณเป็นคนท่ีมีใจกรุณา แต่ส่ิงนั้นผมไม่อาจรับ

ได ้ ความหวงัผมก็คืออยากจะใหคุ้ณสอนบุตรของคุณใหเ้ป็นคนดี และใหทุ้กคนในครอบครัวเช่ือใน
พระเยซู เพื่อจะไดรั้บความรอด” จากนั้น          ซนัจึงหนัหนา้ไปทางไชซนั 

“พอ่หนุ่ม ฉนัไม่จดจ าถึงส่ิงท่ีเธอเคยท ามา ดงันั้นให้เอาความกลวัและความสงสัยของเธอทิ้ง
เสีย จงเป็นเหมือนบุตรของฉนั วา่เธอมีความเช่ือ และมีชีวติอยา่งท่ีบุตรชายของฉนัเคยประพฤติมา ก็
เป็นส่ิงอศัจรรยส์ าหรับเธอแลว้” 

ไชซนัยนืน่ิงเงียบกม้ศีรษะ 
โตะ๊เล็ก ๆ มีขนมและน ้าชาจดัเตรียมไว ้ แต่เน่ืองจากภายหลงั 6 โมงเยน็ไปแลว้ ทางการหา้ม

บุคคลใด ๆ ออกจากบา้น และบดัน้ีเป็นเวลาหา้โมงคร่ึงแลว้           ซนัอธิษฐานสั้น ๆ และยนืข้ึน
เพื่อเตรียมตวักลบั พอ่ของไชซนัหนัมาพดูกบัท่านอีกวา่ 

“ท่านอาจารยค์รับ ผมมีบางอยา่งท่ีอยากจะพดูกบัท่านและอยากจะใหท้่านตกลงดว้ย ผมทราบ
วา่ท่านมีบุตรสาวซ่ึงเรียนอยูช่ั้นมธัยม อยากจะใหเ้ธอมาอยูท่ี่บา้นของผมในขณะท่ีก าลงัเรียนหนงัสือจะ
ไดไ้หมครับ ผมมีบุตรสาวคนหน่ึงซ่ึงมีอายไุล่เล่ียกนักบัเธอจะใหอ้ยูด่ว้ยกนัครับ” พอ่ของไชซนักล่าว
อยา่งมัน่ใจแต่          ซนัไดป้ฏิเสธอีก 

“ไม่ตอ้งก็ไดค้รับ ขอบคุณมาก ผมไม่อยากจะใหคุ้ณมีภาระ ผมจะมาหาคุณอีก” แต่คุณพอ่ของ
ไชซนัไดข้อร้องวา่ 

“ท่านอาจารยเ์ขา้ใจผิดเสียแลว้ครับ ครอบครัวของเราเร่ิมไปโบสถแ์ลว้ ถึงแมว้า่จะละอายในท่ี
จะไป ผมไมอ่ยากจะท าเร่ืองน้ีท่ีจะตอบแทนหน้ีบุญคุณท่านอาจารย ์ แต่เพื่อตอ้งการใหส้มาชิกใน
ครอบครัวทั้งหมดเป็นคริสเตียนท่ีดีข้ึน ถา้หากบุตรสาวของท่านอาจารยม์าอยูก่บัเรา ท่านอาจารยก์็จะมา
เยีย่มเราบ่อย ๆ และพวกเราก็จะไดมี้โอกาสฟังค าสอนเก่ียวกบัคริสเตียนมากข้ึนวธีิน้ีแหละท่านอาจารย์
ก็จะไดน้ าการอวยพรมาสู่ครอบครัวของเรา” 

“ผมเขา้ใจแลว้ครับ แต่ผมไม่อาจท่ีจะบงัคบัใหบุ้ตรสาวของผมท าอยา่งน้ีได ้ ผมจะถามเธอดู
และจะบอกใหคุ้ณทราบวา่เธอมีความคิดเห็นอยา่งไร” 

เม่ือ          ซนัเดินออกจากบา้นไปพร้อมกบันางราทุกคนในครอบครัวของไชซนัก็ตามไป
ส่งถึงถนน พวกเขาดีใจท่ีไดมี้โอกาสพบ          ซนัเป็นคร้ังแรก แต่รู้สึกเสียใจท่ีท่านตอ้งรีบกลบัไป 
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“ราเชล.......พอ่ของไชซนัตอ้งการใหลู้กไปพกัอยูท่ี่หอ้งกบับุตรสาวของเขา ลูกจะไปไหมล่ะ” 
          ซนัไดถ้ามบุตรสาวในเยน็วนันั้นเอง ทั้งน้ีก็เพราะพอ่ของไชซนักล่าววา่ เขาจะมาหาในตอน
เชา้เพื่อฟังค าตอบ 

“โธ่คุณพอ่ ลูกจะไปไดย้งัไงกนันะ” เธอพดูเสียงสะอ้ืน “ลูกไม่อาจจะทนได ้ แมว้า่พวกเขา
จะตอ้งการใหลู้กไปสักแค่ไหนก็ตาม” 

หวัใจของ          ซนัตอ้งปวดร้าวอีกเม่ือไดย้นิค าพดูของลูกสาวเอ่ยถึงความทุกขท์รมานต่อ
การตายของพี่ทั้งสอง แต่          ซนัพยายามปลอบใจ ไดก้ล่าวถึงเหตุผลท่ีพอ่ของไชซนัขอร้อง หาก
ไปอยูก่บัพวกเขา           ซนัก็จะไดไ้ปเยีย่มเธอบ่อย ๆ พวกเขาจะไดเ้รียนรู้ถึงเร่ืองคริสเตียนมากข้ึน 

ราเชลส ารวมสติได ้ เธอหยดุคิดครู่หน่ึงแลว้กล่าววา่ “ลูกไม่อยากไปท่ีนัน่ แต่บางทีหากอยูแ่ลว้
ลูกอาจเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาก็ได.้....ลูกจะคิดอีกและจะอธิษฐานก่อน” 

วนัรุ่งข้ึน เม่ือครอบครัวของไชซนัมาหา ราเชลไม่ปฏิเสธท่ีจะไป           ซนัรู้สึกดีใจใน
ความเตม็ใจไปของลูกสาวเพราะเป็นประโยชน์แก่เธอและแก่เขาดว้ย ครอบครัวของไชซนัรู้สึกปลาบ
ปล้ืมยนิดีต่อข่าวน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
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6. ชีวติของบุตรบุญธรรม 

วนัท่ี 30 พฤษภาคม 1949 ฤดูใบไมผ้ลิผา่นไปฤดูร้อนผา่นเขา้มา ตน้ขา้วบาร์ลียเ์จริญงอกงามข้ึน 
ขบวนรถไฟท่ีออกจากซูนซนัไปยงัโยซุในเชา้วนันั้นแออดัไปดว้ยพอ่คา้แม่คา้และในท่ามกลางคน
เหล่านั้นไชซนักบัคุณแม่และ          ราไดน้ัง่ร่วมทางมาดว้ย 

“ไชซนั” แม่ของเขากล่าวข้ึน “อาจารยซ์นัจะอยูบ่า้นหรือเปล่านะ” 
“ไม่ทราบครับ ผมไม่อาจบอกใหเ้ขารู้ล่วงหนา้ไดว้า่พวกเราก าลงัเดินทางไปหา” 
“เขามกัออกจากบา้นไปประกาศพระกิตติคุณเสมอ           รากล่าว 
“แต่พวกเราคงพบภรรยาของท่านแน่ จริงไหมคะอาจารยร์า เธอคงไม่ออกจากบา้นไปดว้ย

หรอก” 
“ครับ เธอตอ้งอยูบ่า้นแน่ การเดินทางมาของเราไม่เสียเท่ียว”           รากล่าวยนืยนั ส่วน

คุณแม่ของไชซนัน่ิงเงียบเม่ือจอ้งมองออกไปทางหนา้ต่าง 
“ฉนัจะพดูกบัเธอวา่ยงัไงหนอ” นางคิด “ฉนัจะปลอบใจเธอวา่อยา่งไรบา้ง” นางจ าไดดี้ถึงเร่ือง

ท่ีนางไดข้อชีวิตไชซนัไวท่ี้ภตัตาคารปาลวงั เม่ือปีก่อนตอนเกิดการจลาจลข้ึน “ฉนัมีลูกชายส่ีคน เม่ือลูก
คนใดคนหน่ึงจะถูกพรากจากไป ฉนัตอ้งช่วยเหลือไว ้ แต่เธอสูญเสียบุตรชายสองคนไปในเวลาเดียวกนั
เธอจะรู้สึกอยา่งไรหนอ” เธอนึกเห็นภาพของหญิงผมยาวท่ีวิง่เขา้มาหาพร้อมกบัร้องไห้อยา่งขมข่ืม 
ถึงแมเ้ธอจะไม่ไดห้ลบั แต่ดูเหมือนมีภาพความฝันเป็นอุปทานหลอกหลอนเธอลืมตวัเพลินไปชัว่
ขณะหน่ึง 

“ขนมหวาน ปลาหมึกแหง้ครับ” คนขายของร้องขายสินคา้ของเขาและเดินเบียดผา่นผูค้นท่ีนัง่
เบียดบนรถไฟ 

ไชซนัก็เช่นเดียวกบัแม่ คิดหวัน่ใจท่ีเดินทางไปหานางซนั “ฉนัจะสนทนากบัเธออยา่งไร จะพดู
กบัเธออยา่งไร” เขารู้สึกวา่หากตระเตรียมการมาเยีย่มล่วงหนา้สักหน่ึงวนัจะเป็นการดีมาก รอ
ให ้         ซนัอยูบ่า้นหรือไม่ก็ใหร้าเชลหยดุโรงเรียนสักวนัเพื่อเดินทางมาดว้ยกนักบัพวกเรา 

การเดินทางไปเยีย่มนางซนัเท่ียวน้ีห่างจากระยะเวลาท่ีมาเยีย่มเท่ียวก่อนมาก เพราะตั้งแต่
ครอบครัวทั้งสองไดพ้บกนัตอนเกิดการจลาจลเม่ือหกเดือนกวา่มาแลว้ พวกเขาก็ไม่ไดไ้ปเยีย่มเยยีนกนั
เลย 

อีกไม่นานก็จะถึงแลว้ ทุก ๆ นาทีรถไฟไดว้ิง่เขา้มาใกลส้ถานีชินพงูทุกขณะ ทั้งไซซนัและแม่
รู้สึกหนกัใจยิง่ข้ึน ส่วน          รามีอาการสงบ 
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มีเสียงทะเลาะกนัเกิดข้ึนในกลุ่มคนขายของ “เฮ ้ ท าไมล้ือเหยยีบตีนอัว๊วะ ดูตามา้ตาเรือเสียมัง่
ซี” 

“แกคิดวา่ฉนัแกลง้เหยยีบหรือ รถมนัแน่นนะ หีบของแกท าใหฉ้นัสะดุดรู้หรือเปล่า” สุด
ทา้ย          ราตอ้งข้ึนจดัการแยกคนทั้งสองออกไปจากกนัคนละทาง 

คุณแม่ของไชซนันึกถึง          ซนั หากท าผดิจะรีบขอโทษทนัที และถา้หากลูกถูกท าให้
บาดเจบ็ก็จะใหเ้ร่ืองนั้นลืมเลือนไปเสีย เธอยอ้นกลบัหวนมาคิดถึงนางซนัวา่จะเป็นอยา่ง          ซนั
หรือไม่เตม็ใจท่ีจะใหอ้ภยัและสุภาพอ่อนโยนหรือเปล่า 

รถไฟเร่งฝีจกัรไปเร่ือย ๆ ไม่ชา้ก็จะพาพวกเขาถึงสถานซินพงู 
“ดูนอ้งให้ดีนะยงัเคียม เชา้น้ีฉนัตอ้งออกไปท างาน” นางซนัยืน่ลูกคนเล็กใหห้ญิงสาวซ่ึงช่วย

ท างานบา้นของเธอ แลว้คิดวา่วนัน้ีจะท างานอะไรหนอ เพราะหลายวนัแลว้ท่ีเธอป่วย คร้ันจะดายหญา้
ในนาก็ยงัมีเส้ือผา้หลายช้ินท่ีจะตอ้งซกั เพราะคา้งไวต้ั้งแต่เธอป่วย สุดทา้ยเธอตกลงใจซกัผา้ โดย
รวบรวมผา้ใส่กะละมงัแลว้ทนูศีรษะเดินลงไปท่ีหว้ยน ้าซ่ึงอยูใ่กล ้ ๆ การซกัผา้ของเธอวนันั้นดูเวลาท่ี
ผา่นไปช่างยาวนานเสียเหลือเกิน เธอตอ้งหยดุพกัหลายคร้ัง จากท่ีเธอซกัผา้อยูม่องออกไปจะแลเห็น
และไดย้นิเสียงรถไฟท่ีวิง่ผา่นไปมา รถไฟจากโยซุวิง่เขา้สู่สถานีชินพงูแลว้ แต่เสียงของมนัเป็นท่ีชินชา
ส าหรับเธอเสมอ 

“เวลาคงจะเท่ียงกวา่แลว้” เธอคิด ก่อนหนา้น้ีบนขบวนรถคนัน้ี บุตรชายของเธอเดินทางกลบั
บา้นเสมอ ทุกส่ิงเก่ียวกบัรถไฟไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่มทัธิวและจอนจะไม่มีวนักลบัมาหาเธออีกแลว้ 
เธอคิดสับสนไปมาอยา่งเหน่ือยอ่อน 

“เฮอ้” เธออุทานกบัตวัเอง “ฉนัมวัคิดเร่ืองน้ีนานเท่าไหร่หนอ” แลว้เธอก็ลงมือซกัผา้ต่อไปอีก 
มีเสียงคนตะโกนเรียกจากยงัเคียมซ่ึงก าลงัวิง่ขา้มเนินเขามา 
“คุณแม่คะ มีแขกมาท่ีบา้น และมีเร่ืองเกิดข้ึนดว้ยกลบับา้นด่วนค่ะ” 
“ยงัเคียม เธอหมายความวา่อะไรน่ี เกิดอะไรข้ึนนะ” 
“ท่านอาจารยร์าค่ะ ท่านมาจากซูนซนัพร้อมกบัผูห้ญิงและนกัเรียนชายคนหน่ึง เม่ือคุณลุงเห็น

นกัเรียนคนนั้นก็ถือมีดโตว้ิง่ตรงเขา้ไปหา และพดูวา่จะฆ่าทิ้ง แต่ท่านอาจารยร์าเขา้หา้มไว ้ กรุณากลบั
บา้นเร็ว ๆ เถอะค่ะ” 

นางซนัรู้ทนัทีวา่แขกของเธอคือใคร “ฉนัจะตอ้งรีบไปหาเด๋ียวน้ี” เธอร าพึงกบัตนเอง และเร่ิม
เก็บเส้ือผา้และกะละมงัซกัผา้ 
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แต่เพราะเหตุท่ีไดย้นิข่าวอนัน่าตกใจ ประกอบกบัอาการเร่งรีบของเธอ ผสมกบัความเจบ็ป่วย
และงานหนกัในตอนเชา้วนันั้นท่วมทน้เขา้มา ในชัว่ระยะนั้นเองภาพต่าง ๆ ปรากฏเป็นอุปทานทะมึน
ต่อสายตาของเธอ โลกทั้งโลกกลายเป็นสภาพส่ิงท่ีน่าหวาดผวา 

ภาพอุปทานเกิดข้ึนชัว่ครู่หน่ึงแลว้เธอก็สลบไป เม่ือไดส้ติต่ืนข้ึนก็พบตวัเองก าลงันอนอยูฝ่ั่งริม
หว้ย โดยมียงัเคียมนัง่อยูใ่กล ้ ๆ จอ้งมองเธอดว้ยอาการตกตะลึง ทอ้งฟ้าดูเหมือนกดใหเ้ธอนอนน่ิงและ
แผน่ดินก็กดร่างกายเธอไวไ้ม่ใหไ้หวติง 

“คุณแม่คะ ๆ ” ยงัเคียมเรียกเบา ๆ แต่ร้อนรน เธอต่ืนข้ึนแต่ไม่ไดพ้ดูและไม่พยายามท่ีจะลุก เธอ
นอนจมอยูใ่นความคิด สงครามในความคิดเกิดข้ึนมาและเธอรู้สึกตวัอีก ระลึกถึงแขกสองคนท่ีเดินทาง
มาเยีย่มและก าลงัเฝ้าคอยอยูท่ี่บา้น 

เธอรู้สึกเศร้าใจท่ีตอ้งสูญเสียบุตรชาย บุตรผูไ้ม่ไดท้  าความผดิ ไม่เคยก่ออาชญากรรมใด ๆ เขา
จากไปขณะท่ียงัหนุ่มแน่น ชีวติของพวกเขามีแต่ความทุกขล์ าบาก ความคิดท่ีขมข่ืนเกิดข้ึน “สามีของ
ฉนัเขากล่าววา่.........แต่ฉนัจะตอ้งฟังค าของเขาหรือ เขามีหวัใจเหมือนดงัผูเ้ป็นแม่หรือเปล่า ฉนัตอ้ง
ปลอบใจตวัเอง ฉนัเคยวางภาระความคิดเหล่าน้ีแลว้มิใช่หรือสามีฉนัพูดไวว้า่ ...........และมนัเป็นความ
จริง เขาใหพ้ระเจา้ไดรั้บการถวายเกียรติยศจากการตายของลูก ฉนัจะแกแ้คน้ตวัฉนัเองหรือ อยา่เลย อยา่
.........หรือฉนัจะร้องเรียกเอาบุตรคืนมา อยา่เลย.......อยา่ ฉนัจะตอ้งรีบไปหาแขกเด๋ียวน้ี” เธอแขง็ใจลุก
ข้ึน โดยมียงัเคียมช่วยพยงุเธอไป เธอหลบัตาอธิษฐาน 

“โอพระบิดาเจา้ โปรดใหข้า้พระองคมี์ก าลงั ประทานความเช่ือแก่ขา้พระองคอี์ก พระเจา้ยงั
ประทานพระบุตรท่ีรักองคเ์ดียว ถา้เช่นนั้นขา้พระองคจ์ะมีความเศร้าโศกไปท าไม ขา้พระองคไ์ดส้ละ
เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้นเอง” และจากนั้นพระวจนะของพระเจา้ก็บงัเกิดข้ึนกบัเธอเอง 

“อยา่เสาะแสวงหาการแกแ้คน้ แต่จงใหก้ารแกแ้คน้เป็นของพระเจา้เบ้ืองบน เพราะมีค าเขียนไว้
วา่ การพิพากษาเป็นของเรา พระเจา้ตรัสไวว้า่ เราจะท าการตอบแทนให ้ แต่ยงัมีอีกขอ้หน่ึงตรัสวา่ หาก
ศตัรูของท่านหิวก็จงใหอ้าหารแก่เขา ถา้เขากระหายจงให้น ้าเขาด่ืม.........” 

ยงัเคียมรวบรวมเส้ือผา้ กะละมงัและขนัตกัน ้าแลว้ทั้งสองก็เดินทางกลบับา้นดว้ยกนั 
“ท าไมเธอจึงไม่มานะ ดูเหมือนวา่เราคอยเขาเป็นชัว่โมงแลว้” คุณแม่ของไชซนัเอ่ยข้ึน 
“เกือบหน่ึงชัว่โมงแลว้ตั้งแต่เด็กสาวคนนั้นออกไปเรียกเธอ”           รากล่าวเสริมข้ึน 
ไชซนัพร้อมกบัคุณแม่และ          รานัง่รวมอยูท่ี่สวนนอกบา้น การท่ีไชซนัถูกลุง

ของมทัธิวและจอนโจมตีอยา่งไม่ทนัรู้ตวั และนางซนัก็ยงัไม่มา ท าใหน้างตกใจกลวัยิง่ข้ึน 
“ผูช้ายคนนั้นเป็นใครนะ” เธอหนัไปถาม          รา 
“เป็นพี่ชายของนางซนั เคยเป็นผูป้กครองเด็ก ๆ ท่ีซูนซนัมาแลว้”           ราอธิบาย 



 48 

“งั้นหรือคะ” แลว้เร่ิมใชค้วามคิดอีก นาทีท่ีผา่นไปดูเหมือนยาวนานเป็นแรมปี ในท่ีสุดทั้งสองก็
มาถึง ยงัเคียมเดินหนา้ ตามดว้ยนางซนั ทั้งคู่เดินผา่นทุ่งนามาตามทางแคบ ๆ 

ไชซนัและแม่รู้สึกหวัใจเตน้แรง เม่ือนางซนัและยงัเคียมเดินใกลเ้ขา้มาท่ีสวน ศิษยาภิบาลราเดิน
ออกไปกล่าวทกัทายนางซนั 

“สวสัดีครับ คุณซนั ไปซกัผา้มาหรือครับ” 
“ค่ะ” นางซนัตอบ “เชิญเขา้มาในบา้นซิคะ” 
ทั้ง ๆ ท่ียงัเหน็ดเหน่ือยและอ่อนเพลีย เธอวางเคร่ืองซกัผา้ไวแ้ลว้เดินน าเขา้ไปในบา้น เม่ืออยู่

ภายในบา้นเธอหนัไปทางไชซนัและจบัมือเขาแน่น 
“เธอก็มาดว้ย” นางซนัพดูแลว้หนัไปกระซิบ          รา “ท่านอาจารยค์ะ ขออธิษฐานเผื่อ

พวกเราดว้ยค่ะ” แลว้เธอก็ร้องไหโ้ฮ ไชซนัและคุณแม่ของเขาก็ร้องไหไ้ปตาม ๆ กนั และแมแ้ต่
          ราเม่ืออธิษฐานก็อดกลั้นน ้าตาไวไ้ม่ได ้

การเยีย่มเยยีนไดผ้า่นไป นางซนัใหก้ารตอ้นรับไชซนัและคุณแม่ของเขาใหไ้ดรั้บความสบายใจ 
เธอไดรั้บประทานขนมและขา้วท่ีพวกเขาน ามาให ้และเม่ือเขาจากไปเธอติดตามไปส่ง 

เม่ือกลบัมาถึงบา้น เธอรู้สึกสบายใจเหมือนฟ้ืนจากไขห้นกั แต่ความอ่อนเปล้ียเพลียแรงไดเ้ร่ิมมี
แก่เธอ เธอท าอยา่งไรบา้งเม่ือตอ้งรับฆาตกรซ่ึงฆ่าบุตรชายของเธอ ช่างเป็นการฝืนธรรมชาติจริง ๆ 

เธอรู้สึกไม่สบายใจ ความคิดทรมานใจและการฝันร้ายไดก้ลบัคืนมาหาอีก ในยามน้ีน ้าตาของ
เธอไหลรินออกมานองหนา้ขา้ง ๆ เธอภายในห้อง ทารกนอ้ยนอนหลบัสนิทหาไดรู้้สึกต่อความโศกเศร้า
ของผูเ้ป็นแม่ไม่ ภายนอกห้องเร่ิมมืด ทอ้งฟ้าเตม็ไปดว้ยแสงระยบิระยบัของดวงดาว เป็นดวงดาวท่ีเคย
ส่องแสงดูความเศร้าโศกของนางมาเรียเม่ือสองพนัปีก่อนโนน้ 

ภายในปีเดียวหลงัจากเกิดการจลาจลแลว้ ไชซนัไดก้ลบัใจเป็นคริสเตียน บางคร้ังเขาเดินทางไป
กบั          ซนัเม่ือมีการไปเทศนาตามท่ีประชุมคริสเตียนในภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ในโอกาสเหล่าน้ี 
เม่ือ          ซนัพดูเหตุการณ์จลาจล เขาจะกล่าวถึงไชซนัดว้ย 

“ขา้พเจา้รู้สึกตวัเองยงัไม่ไดท้  าหนา้ท่ีท่ีพระเจา้ทรงมอบหมายใหโ้ดยเตม็เป่ียมโดยอภยัโทษ
ใหแ้ก่ไชซนั ความประสงคข์องขา้พเจา้ก็คืออยากจะใหเ้ขาถวายเกียรยศแด่พระเจา้ดว้ยตวัของเขาเอง 
โดยการถวายตวัเป็นนกัเทศน์ ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จะอธิษฐานและพยายามน าพาเขา ขอจงร่วมใจกบั
ขา้พเจา้อธิษฐานเผือ่เขา” 

          ซนัไดอ้ธิษฐานเผื่อไชซนัอยา่งสม ่าเสมอ ในฤดูใบไมผ้ลิปี 1949 หลงัจากท่ีไชซนัได้
เป็นคริสเตียนแลว้ และไดเ้ขา้เป็นนกัศึกษาในโรงเรียนพระคมัภีร์ท่ีปูซาน           ซนัเขียน จดหมาย
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ถึงเขาบ่อย ๆ และเม่ือเขาตอบจดหมาย เขาจ่าหนา้ซองถึง          ซนัโดยใชค้  าวา่คุณพอ่ และพดูถึง
ครอบครัวซนัเหมือนครอบครัวของเขาเอง 

ไชซนัรู้ความประสงคข์อง          ซนัท่ีมีต่อเขา และอยากจะใหท้่านสมหวงั แต่เขามี
อุปสรรคจากความอ่อนแออนัใหญ่หลวง คร้ันแรกเขากลวัประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากพวกนั้นรู้
ประวติัของเขา เขาอ่อนแอดา้นจิตวญิญาณ สุขภาพของเขาไม่สมบูรณ์ ตวัซีดผอมเพราะโรคน ้ายอ่ย
พิการและมีโรคมาลาเรียคุกคาม ต่อมาการป่วยเป็นผลกระทบกระเทือนต่อปอดดว้ยตอ้งเขา้รักษาตวัท่ี
โรงพยาบาลระยะหน่ึง แต่ในไม่ชา้การป่วยทางจิตวญิญาณก็หายขาด ความกลวัต่อฝงูชนก็หายไป 
“ถึงแมผ้มไม่มีคุณวฒิุท่ีจะสอนในโรงเรียนรววีารศึกษา แต่ผมก็ไดตี้กลองเรียกเด็กเขา้มาร่วมกนัประชุม 
อาทิตยล์ะคร้ังท่ีผมออกไปกบักลุ่มนกัเรียนเพื่อประชุมเทศนาตามถนนท่ีบริเวณหนา้สถานีรถไฟ และท่ี
ตลาดผมไดแ้จกใบปลิวดว้ย” 

ขณะท่ี          ซนันัง่อ่านจดหมายต่าง ๆ ของไชซนัท่ีบา้น ใจของเขาก็หนักลบัยอ้นไปหา
อดีตหลายปีมาแลว้ เร่ืองราวทั้งหมดเป็นไปอยา่งไม่คาดฝัน เป็นเวลานานท่ีเขาเฝ้าคอยอยูใ่นคุกและ
ไดรั้บการหนุนใจ โดยคิดวา่บุตรชายของเขาท าหนา้ท่ีประกาศแทน แต่แลว้ทุกส่ิงก็ระเบิดออกมาเป็น
เส่ียง ๆ เม่ือมทัธิวไดท้รยศโดยกม้หนา้เคารพต่อศาสนาชินโต แต่ถึงกระนั้นพระเจา้ทรงใชเ้วลาคร้ังนั้น
เป็นการตระเตรียมเพื่องานประกาศในอนาคตของมทัธิว แต่แลว้ทุกอยา่งก็สูญสลายไปส้ิน 

          ซนัยนืข้ึน และอ่านจดหมายของไชซนัต่อไป “ผมบอกไม่ถูกเลยวา่รู้สึกดีใจเพียงใด
ท่ีไดม้าศึกษาท่ีน่ี ผมตระหนกัดีวา่จะตอ้งถวายตวัและทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมีอยูต่่อพระเจา้ พระเจา้ทรงรักผม
และช่วยผมใหพ้น้จากประตูแห่งความตาย และเพราะความรักน้ีเอง ผมจึงไดม้าเช่ือพึ่งในพระคริสต ์
ไม่ใช่เพราะอยากจะไดส้วรรคแ์ละหนีจากนรกเท่านั้น แต่ผมตอ้งการถวายเกียรติยศแด่พระเจา้จนกวา่
วาระสุดทา้ยของชีวิต ผมรู้สึกขอบพระคุณเหลือเกินท่ีไดเ้กิดใหม่ตรงประตูแห่งความตาย........ 

“โปรดอยา่กงัวลใจถึงผมเลย ผมเรียนพระคมัภีร์ อธิษฐานร่วมในการร้องเพลงและฝึกเทศนา 
โปรดอธิษฐานเผือ่ผมมาก ๆ ในฐานะท่ีผมเป็นบุตรหวัปีของคุณพอ่ ผมจะท าทุกอยา่งเพื่อใหชี้วติฝ่ายจิต
วญิญาณเจริญข้ึน คุณพอ่ครับ โปรดยกโทษใหผ้มทุก ๆ อยา่ง เพราะความรักของคุณพอ่ท่ีมีต่อผม เป็น
ความรักท่ีพระเจา้ประทาน ผมจะพยายามใหค้วามปรารถนาของคุณพ่อส าเร็จ ผมจะท าทุกอยา่งสุดก าลงั
เพื่อเจริญรอยตามนอ้งชายทั้งสองของผม” 

          ซนัมองออกไปยงัทุ่งนาท่ีมีแสงแดดจา้ และนึกถึงพระวจนะท่ีมีอยูใ่นพระคมัภีร์ท่ีวา่ 
“ถา้เมล็ดขา้วไม่ไดต้กลงไปในดินและเป่ือยเน่าไปก็จะคงอยูเ่ป็นเมล็ดเดียว แต่ถา้เป่ือยเน่าไปก็จะงอก
ข้ึนเกิดผลมาก” 
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เม่ือ          ซนัคิดถึงหลกัค าสอนของพระคริสตเ์ก่ียวกบัเมล็ดขา้ว ท าใหจิ้ตใจของท่าน
กระจ่างข้ึน แลว้ท่านก็ถอนหายใจสรรเสริญขอบพระคุณพระเจา้ 
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หนังสือชุด ชีวติคริสตชน ทีเ่คยตีพมิพ์แล้วม ี

1. ค่าของชีวติ (พิมพค์ร้ันท่ี 2)  5.00 บาท 
โดโรธี คล๊าก. วลิสัน เขียน 
2. บุกแดนมนุษยกิ์นคน (พิมพค์ร้ังท่ี 2)  5.00 บาท 
กองบรรณศาสตร์ โอ.เอม็.เอฟ. เรียบเรียง 
3. ดาวร้ายวยัรุ่น (พิมพค์ร้ังท่ี 3)  6.50 บาท 
เดวดิ วลิเคอร์สัน เขียน 
4. ทางรถไฟมฤตย ู(ตีพิมพค์ร้ังท่ี 3)  6.00 บาท 
เอิร์นเนส กอร์ดอน เขียน 
5. เม่ือฟ้าสีทอง (พิมพค์ร้ังแรก)  6.00 บาท 
ธวชั เยน็ใจ เขียน 
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ตอนหน่ึงจาก ส้ินแค้น 
“จากระยะเวลา 23 ปี ท่ีท ำงำนกับคนโรคเร้ือน และจากระยะเวลา 5 ปี ในคุกท่ีไม่ยอมไหว้รูป

เคำรพ และบดัน้ีเขายงัขอบพระคุณส าหรับกำรตำยของบุตรชำยท้ังสองท่ีถกูฆ่ำ น่ีเป็นการกระท าของ
มนุษยธ์รรมดาสามญัหรือเปล่า” 


