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ค าน า 
ศูนยเ์ยาวชนในหนงัสือเล่มน้ียงัคงมีอยูใ่นทุกวนัน้ีเป็นเร่ืองจริงท่ีเร่ิมข้ึนเม่ือสิบหา้ปีก่อน เวลา

นั้นพระเจา้ทรงดลใจใหศ้าสนาจารยเ์ดวดิ วลิเคอร์สัน ออกไปเทศนาเร่ืองของพระองคใ์หพ้วกนกัเลง
แก๊งต่าง ๆ ในนครนิวยอร์คในสหรัฐอเมริกาฟัง นกัเลงพวกน้ีเป็นอาชญากรวยัรุ่นท่ีก่ออาชญากรรมท า
ความชัว่ทุกอยา่ง 

แต่แรกศาสนาจารยผ์ูน้ี้ถูกเยาะเยย้ถากถาง ทั้งถูกขู่เขญ็คุกคาม เดวดิ วลิเคอร์สัน ตอ้งหวาดกลวั
และสงสัย แลว้วนัหน่ึงท่านตอ้งการใหเ้กิดส่ิงมหศัจารยข้ึ์น และพระเจา้ก็ประทานใหต้ามท่ีท่านขอ กลุ่ม
นกัเลงแก๊งท่ีร้ายท่ีสุดจึงไดเ้ห็นหวัหนา้แก๊งของตนคุกเข่าลงตรงถนนนั้นเองต่อหนา้ทุกคน อธิษฐาน 

นัน่เป็นเพียงการเร่ิมตน้เท่านั้น พระเจา้ทรงแสดงมหิทธิฤทธ์ิของพระองคต่์อไปจนกระทัง่ถึง
ทุกวนัน้ี 

มีนาคม 1975 
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เด็กหนุ่มเหล่านั้นลว้นเป็นเด็กวยัรุ่นทั้งส้ิน 
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1 
การผจญภัยอย่างแปลกประหลาดทั้งหมดนีเ้ร่ิมต้นในคืนวนัหน่ึง ดึกมากแลว้ ขา้พเจา้ก าลงันัง่

อ่านนิตยสาร “ไลฟ้” อยู ่ขา้พเจา้พลิกเปิดหนา้หนงัสือไป 
แต่แรกในหนา้นั้นดูเหมือนวา่จะไม่มีอะไรท าใหข้า้พเจา้สนใจเลย มีภาพวาดให้เห็นการ

พิจารณาคดีท่ีเกิดข้ึนในนครนิวยอร์คซ่ึงอยูห่่างออกไปถึงหา้ร้อยกวา่กิโลเมตร ขา้พเจา้ไม่เคยไปนคร
นิวยอร์คมาก่อน และก็ไม่นึกอยากจะไปดว้ย นอกจากบางทีอาจจะอยากไปดูรูปป้ันเทพีแห่งอิสรภาพ
กระมงั 

ขา้พเจา้พลิกหนา้นั้นไป พลนัภาพดวงตาของเด็กชายคนหน่ึงในกลุ่มนั้นสะดุดตาขา้พเจา้ เขา
เป็นผูต้อ้งหาคดีฆาตกรรมจิตรกรวาดดวงตาของเขาใหมี้แววยุง่ใจ เกลียดชงั และส้ินหวงัเม่ือขา้พเจา้เห็น
เขา้ ขา้พเจา้ตอ้งกางหนา้นั้นออกเตม็ท่ี เพื่อจะไดดู้อยา่งใกลชิ้ด แต่แลว้ขา้พเจา้ก็ตอ้งร้องไห ้

“เอ เราน้ีเป็นอยา่งไรนะ” ขา้พเจา้พดูโพล่งข้ึนมาพลางปาดน ้าตาท่ีไหลออกมาอยา่งกลั้นไม่อยู ่
ขา้พเจา้ส ารวจดูรูปนั้นอยา่งถ่ีถว้น พวกเด็กหนุ่มท่ีถูกข้ึนศาลเหล่านั้นลว้นเป็นเด็กท่ีอยูใ่นวยัรุ่นทั้งส้ิน 
เป็นสมาชิกของแก๊งมังกร ใตรู้ปนั้นมีเร่ืองวา่ เด็กวยัรุ่นเหล่าน้ี ไดเ้ขา้ไปยงัสวนสาธารณะฮายบริดจ ์ ใน
นิวยอร์คแลว้แทงเด็กท่ีเป็นโรคไขสันหลงัอกัเสบอายสิุบหา้ปีตายจากขา้งหลงัแลว้ตีท่ีศีรษะซ ้ า เม่ือเด็ก
พวกน้ีจากไปไดเ้อามือเป้ือนเลือดเสยผม แลว้วา่”เราท าไดดี้เหลือเกิน” 

น่ีเป็นเร่ืองสยองขวญั ท่ีท าใหข้า้พเจา้รู้สึกไม่สบายใจ ในเมืองภูเขาเล็ก ๆ ท่ีขา้พเจา้อยูน้ี่ ดูไม่มี
ทางจะเป็นเช่นนั้นไดเ้ลย  

นัน่จึงท าใหข้า้พเจา้ตกใจแทบส้ินสติ เม่ือความคิดหน่ึงแวบ่เขา้มาในสมองของขา้พเจา้ 
ไปนครนิวยอร์ค ไปช่วยเด็กพวกน้ันเถอะ 
ขา้พเจา้หวัเราะออกมาดงั ๆ “ฉนัน่ะรึจะไปนิวยอร์ค? นกัเทศน์บา้นนอกจะเขา้ไปยุง่ในเร่ืองท่ี

เขาไม่รู้อะไรเลยไดไ้ง?” 
ไปนครนิวยอร์ค ไปช่วยเด็กพวกน้ันเถอะ ความคิดนั้นยงัคงวนเวยีนอยูใ่นสมองของขา้พเจา้

อยา่งเสรีมากกวา่ความรู้สึกของขา้พเจา้ และความคิดอ่ืน ๆ หมด 
“ถา้ไปก็โง่เตม็ที” ขา้พเจา้กล่าวกบัตนเอง “ฉนัไม่เคยรู้เร่ืองเด็กพวกนั้นสักหน่อย ทั้งไม่อยากจะ

รู้อะไรดว้ย” 
แต่ไม่เป็นผล เจา้ความคิดนั้นยงัคงเกาะแน่นอยูใ่นสมองขา้พเจา้ตอ้งไปนิวยอร์ค ตอ้งไปทนัที

ในขณะท่ีเขายงัพิจารณาคดีกนัอยู ่
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ขา้พเจา้ควรจะอธิบายเพิ่มเติมใหผู้อ่้านทราบวา่ ท าไมขา้พเจา้ถึงไดว้า่ น่ีเป็นการเปล่ียนแปลง
อยา่งใหญ่หลวงส าหรับขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีชีวติอยา่งธรรมดาเป็นระเบียบ พอใจกบัหนา้ท่ีการงานของตน
เป็นอยา่งมาก ขา้พเจา้เป็นนกัเทศน์ในโบสถเ์ล็ก ๆ ในรัฐเพนซิวาเนีย เมืองน้ีเป็นเมืองภูเขา คริสตจกัร
เจริญอยา่งเช่ืองชา้ก็จริงแต่มัง่คง เรามีโบสถใ์หม่ มีบา้นพกัใหม่ใหน้กัเทศน์อยู ่ และรวบรวมเงินไดม้าก
ข้ึนทุกปี ส่งคนไปประกาศศาสนายงัต่างประเทศ ขา้พเจา้รู้สึกอ่ิมอกอ่ิมใจมาก ก่อนหนา้น้ีส่ีปี ข้าพเจ้า
และเกวน็ ภรรยาขา้พเจา้ไดข้บัรถมาสู่เมืองเล็ก ๆ แห่งน้ี ไม่มีนกัเทศน์เลย ทั้งไม่มีโบสถเ์ป็นของตวัเอง
ดว้ย สมาชิกหา้สิบคนก็มาชุมนุมกนัในบา้นส่วนบุคคล นกัเทศน์อยูช่ั้นบนชั้งล่างใชเ้ป็นหอ้งประชุม 

เม่ือพวกคณะกรรมการพาเรามาดูบา้น ส้นรองเทา้ของเกวน็ทะลุพื้นลงไป 
“เราตอ้งซ่อมบา้นกนัสักหน่อย” คนหน่ึงในบรรดาสตรีจากคริสตจกัรพูด 
ขณะท่ีเกวน็ข้ึนไปดูชั้นบน เธอชกัล้ินชกัในครัวดู ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงของเธอร้องกรีด จึงรีบวิง่

ไปดู มีแมลงสาบตวัด าใหญ่ 7-8 ตวั วิง่พล่านอยู ่
“ตายละ เดฟ ไม่ไหวแน่” เธอร้อง 
เธอไม่รอฟังขา้พเจา้ตอบ วิง่ผลุนผลนัไปสู่หอ้งโถง ลงบนัไดไปชั้นล่าง ขา้พเจา้ตอ้งรีบขอโทษ

ขอโพยพวกคณะกรรมการแลว้ตามเกวน็ไปท่ีโฮเตล็ซ่ึงก็เป็นโฮเตล็แห่งเดียวในเมืองเล็ก ๆ น้ี เธอคอย
ขา้พเจา้อยูท่ี่นัน่ พร้อมกบัลูกนอ้ย 

“ดิฉนัเสียใจค่ะ คุณ” เกวน็กล่าว “พวกนั้นเป็นคนดีมาก แต่ดิฉนัเกลียดแมลงสาบอยา่งเขา้
กระดูกด าทีเดียว” 

เธอเก็บขา้วเก็บของแลว้ เห็นไดว้า่ตราบเท่าท่ีเธอไม่ยอมอยู ่ คริสตจกัรนั้นก็ตอ้งหานกัเทศน์
ใหม ่

แต่เหตุการณ์ก็มิไดเ้ป็นดงันั้น เราตอ้งอยูเ่พื่อเขา้ประชุมนมสัการในตอนค ่า เน่ืองจากขา้พเจา้ได้
รับปากไวว้า่จะเทศนาขา้พเจา้นึกไม่ถึงวา่จะเทศนไ์ดดี้เป็นพิเศษเช่นน้ี แต่มีบางตอนในค าเทศนาจบัใจ
คนหา้สิบคนท่ีมาในท่ีประชุมเล็ก ๆ น้ี ทนัใดนั้นมีสุภาพบุรุษผูช้ราคนหน่ึงลุกข้ึนยนืท่ามกลางท่ีประชุม 
กล่าววา่ 

“อาจารยว์ลิเคอร์สันครับ ขอท่านมาอยูเ่ป็นนกัเทศน์ท่ีน่ีเถอะ” 
ไม่ใคร่จะมีผูท้  าเช่นน้ีกนั ทุกคนจึงแปลกใจมาก คนเหล่าน้ีพยายามเลือกนกัเทศน์กนัมาหลาย

สัปดาห์แลว้ แต่ก็ยงัตกลงกนัไม่ได ้บดัน้ีพวกเขาทุกคนพยกัหนา้เห็นพอ้งดว้ย 
“คุณออกไปปรึกษากบัภรรยาดูก่อนเถอะ” เขาพดู “แลว้เด๋ียวพวกเราจะกลบัมาใหม่” 
เรานัง่อยูข่า้งนอกในรถมืด ๆ เกวน็น่ิงเงียบ เด็บบ้ีลูกสาวเรานอนหลบัอยูใ่นเปลสานบนท่ีนัง่

ตอนหลงั 
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“เราก าลงัตอ้งการใหพ้ระเจา้ช่วยเราตดัสินใจ” ขา้พเจา้กล่าวอยา่งรีบร้อน “ฉนัคิดวา่เราควรจะ
อธิษฐาน”  

“ขอพระเจา้ในเร่ืองแมลงสาบเหล่านั้นซิ” เกวน็พดูอยา่งมึนตึง 
“เอาละ ฉนัจะท าอยา่งเธอวา่” 
ขา้พเจา้กม้ศีรษะลง ในความมืดนอกโบสถเ์ล็ก ๆ นั้น ขา้พเจา้ไดต้ั้งใจอธิษฐานเป็นพิเศษเพื่อ

คน้หาดูวา่ พระเจา้จะทรงประทานอะไรเป็นเคร่ืองหมายใหข้า้พเจา้ทราบถึงพระประสงคข์องพระองค ์
“พระเจา้เจา้ขา้” ขา้พเจา้กล่าวดงั ๆ “เราพร้อมแลว้ท่ีจะท าตามท่ีพระองคต์อ้งการ ถา้เราทราบวา่

พระองคท์รงตอ้งการเช่นไร ถา้พระองคท์รงตอ้งการให้เราอยูท่ี่น่ี ก็ขอใหพ้ระองคท์รงส าแดงใหเ้รารู้
โดยกรรมการลงมติเป็นเอกฉนัท ์ใหเ้ขาตกลงซ่อมแซมบา้นใหเ้รา หาตูเ้ยน็ และเตาดี ๆ มาใหเ้ราใชด้ว้ย 

...” 
“และ พระองคเ์จา้ขา้” เกวน็ขดัข้ึน เพราะในขณะนั้นประตูหนา้บา้นไดเ้ปิดออก พวกกรรมการ

ก าลงัเดินเขา้มาหาเรา “ขอให้พวกเขาขนัอาสาก าจดัแมลงสาบเหล่านั้นดว้ย” 
ผูค้นในท่ีประชุมตามกรรมการออกมาขา้งนอก มายนืหอ้มลอ้มรถเรา เม่ือผูเ้ป็นหวัหนา้พดูข้ึน 
“อาจารยว์ลิเคอร์สันกบัคุณนายครับ” เขาพดูแลว้หยุดไปแลว้เร่ิมตน้พดูใหม่วา่ “คุณพี่ทั้งสอง

ครับ พวกเราไดล้งมติแลว้เห็นพอ้งกนัวา่ เราตอ้งการใหท้่านเป็นศิษยาภิบาลท่ีน่ี ท่านไดค้ะแนนเสียง
ร้อยเปอร์เซ็นตเ์ตม็ทีเดียว ถา้ท่านตดัสินใจอยูเ่ราจะลงมือซ่อมแซมบา้นช่อง ติดตั้งเตาใหม่ แลว้จดัหา
ขา้วของให ้คุณนายวลิเลียมวา่ เราจะตอ้งรมควนับา้นน้ีดว้ย” 

“เพื่อก าจดัเจา้แมลงสาบเหล่านั้น” นางวลิเลียนกล่าวเสริมข้ึนกบัเกวน็ 
ในแสงสวา่งท่ีสาดออกมาจากประตูโบสถท่ี์เปิดอยูส่่องมาเหนือสนามหญา้ ขา้พเจา้สามารถ

มองเห็นเกวน็นัง่น ้าตาไหลพรากภายหลงัท่ีกลบัมาโฮเตล็แลว้ เกวน็บอกวา่เธอเป็นสุขเหลือเกิน 
เราอยู่ทีน่ั่นอย่างมีความสุข ขา้พเจา้รักชีวิตนกัเทศน์ตามชนบท หลงัจากท่ีเราอยูท่ี่นัน่ไดปี้กวา่ 

เราก็ซ้ือสนามเล่นเบสบอลเก่า ๆ แห่งหน่ึง วนัหน่ึง ขณะท่ีขา้พเจา้ยนืเล่นลูกหนงัอยู ่ ขา้พเจา้ขอพระเจา้
ใหช่้วยเราสร้างโบสถใ์หม่ข้ึนตรงท่ี ๆ เราก าลงัเล่นอยู ่ และก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ เรายงัไดส้ร้างบา้น
นกัเทศน์ถดัจากโบสถไ์ปดว้ย 

พอถึงปีใหม่ ค.ศ. 1958 มีคนถึง 250 คนในคริสตจกัรรวมทั้งบอนน่ี ลูกสาวคนใหม่ของเราดว้ย 
แต่ขา้พเจา้ก็ไม่สบายใจ เป็นเวลานั้นเองท่ีขา้พเจา้ขายโทรทศัน์เสีย 
ดึกแลว้ เกวน็และพวกเด็ก ๆ ก าลงัหลบั ขา้พเจา้นัง่อยูห่นา้โทรทศัน์ ดูรายการตอนดึก ขา้พเจา้

จ  าไดว้า่ขา้พเจา้รู้สึกหม่นหมอง จึงลุกข้ึนไปปิดโทรทศัน์ 
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“ขา้พเจา้ใชเ้วลาหมดไปมากเพียงใด ในการดูโทรทศัน์ทุก ๆ คืน” ขา้พเจา้นึกแปลกใจอยู ่“อยา่ง
นอ้ยก็คืนละสองชัว่โมงจะเกิดอะไรข้ึนเล่า พระองคเ์จา้ขา้ ถา้ขา้พเจา้จะขายโทรทศัน์เสียแลว้ใชเ้วลาดู
โทรทศัน์มาอธิษฐาน?” ถึงอยา่งไรก็มีขา้พเจา้อยูค่นเดียวในครอบครัวท่ีดูโทรทศัน์ 

ฉบัพลนันั้นเอง ขา้พเจา้ก็นึกคา้นความคิดนั้น ขา้พเจา้ตอ้งการผอ่นคลายอารมณ์บา้ง การ
เปล่ียนแปลงยอ่มจะดีส าหรับขา้พเจา้ โทรทศัน์ก็เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของเรา ยอ่มจะไม่ดีท่ี
นกัเทศน์จะหูป่าตาเถ่ือนกบัเร่ืองท่ีผูอ่ื้นเขาดูและพดูถึง 

“พระเยซูเจา้ขา้” ขา้พเจา้กล่าว “ขอช่วยขา้พเจา้ตดัสินใจในเร่ืองน้ีดว้ย ขา้พเจา้จะขอร้อง
พระองคใ์หท้รงท าเช่นน้ีขา้พเจา้จะประกาศขายทีวเีคร่ืองน้ีในหนา้หนงัสือพิมพิ์  ถา้พระองคเ์ห็นชอบต่อ
ความคิดน้ีก็ขอให้ผูซ้ื้อรีบตรงมา ใหเ้ขามาภายในคร่ึงชัว่โมง หลงัจากท่ีหนงัสือน้ีออกวางตลอด” 

เชา้วนัรุ่งข้ึน เม่ือขา้พเจา้เล่าใหเ้กวน็ฟังถึงเร่ืองท่ีขา้พเจา้ตดัสินใจ เธอไม่รู้สึกประทบัใจเลย 
“คร่ึงชัว่โมง” เธอกล่าว “ฟังดูเหมือนกบัวา่เธอไม่อยากจะขายมนัเลย”  

แต่ขา้พเจา้ก็ลงประกาศในหนา้หนงัสือพิมพจ์นได ้ ขา้พเจา้นัง่อยูบ่นเกา้อ้ียาว ดา้นหน่ึงเป็น
เคร่ืองโทรทศัน์ ลูก ๆ กบัเกวน็มองดูขา้พเจา้จากอีกดา้นหน่ึง สายตาขา้พเจา้จบัอยูท่ี่นาฬิกาปลุกเรือน
ใหญ่ซ่ึงตั้งอยูข่า้งโทรศพัท ์

ยีสิ่บเกา้นาทีผา่นไป ขา้พเจา้ไดจ้ากนาฬิกา 
“เออ เกวน็” ขา้พเจา้เอ่ยข้ึน “เธอเห็นจะพดูถูก ดูเหมือนวา่ฉนัจะไม่ตอ้ง...” 
เสียงกร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึน 
ขา้พเจา้ยกหูโทรศพัทข้ึ์นชา้ ๆ ตามองดูเกวน็ 
“คุณมีโทรทศัน์จะขายหรือ?” เสียงผูช้ายพดู 
“ถูกแลว้ครับ ยีห่อ้ อาร์ ซี เอ อยูใ่นสภาพดี จอกวา้ง 19 น้ิว ใชม้าประมาณ 2 ปี” 
“จะขายราคาเท่าไรครับ?” 
“ร้อยดอลล่าร์ครับ” (คิดเป็นเงินไทยประมาณสองพนับาท) ขา้พเจา้ตอบไปโดยเร็ว ไม่ทนัได้

คิดถึงวา่จะขายราคาเท่าไรมาจนวนิาทีนั้น 
“ผมตกลงเอาครับ” ชายผูน้ั้นพดูคลา้ย ๆ เช่นน้ี  
“คุณไม่มาดูเสียก่อนดอกรึครับ?” 
“ไม่ตอ้งหรอก คุณเตรียมไวก้็แลว้กนั ภายในสิบหา้นาทีผมจะเอาเงินไปให้” 
ตั้งแต่น้ันมา ชีวติของขา้พเจา้ก็ไม่เหมือนเดิม ทุกคืนแทนท่ีมวัหมุนหาช่องโทรทศัน์ ขา้พเจา้จะ

กา้วเขา้ไปสู่หอ้งท างานปิดประตู แลว้เร่ิมอธิษฐาน 
ในระหวา่งท่ีอยูอ่ธิษฐานดึก ๆ นั้นเอง ขา้พเจา้ไดห้ยบินิตยสาร ไลฟ้ ข้ึนมา 
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ขา้พเจา้รู้สึกแปลก ๆ รู้สึกไม่สบายใจอยูท่ ั้งคืน ขา้พเจา้อยูใ่นบา้นเพียงคนเดียว เกวน็พาลูก ๆ 
ไปเยีย่มคุณตาคุณยายท่ีพิทสเบิร์ก ขา้พเจา้รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกบัวา่ ตนไดรั้บค าสั่งมาแต่ก็ไม่เขา้ใจ
ค าสั่งนั้นวา่อยา่งไร 

“พระองคจ์ะตรัสอะไรกบัขา้พเจา้เล่า?” 
ขา้พเจา้เดินวนเวยีนอยูใ่นหอ้งท างาน พยายามจะเขา้ใจใหไ้ดว้า่เกิดอะไรข้ึนกบัขา้พเจา้ บนโตะ๊

มีหนงัสือ ไลฟ้ วางอยูข่า้พเจา้เอ้ือมมือไปหยบิมนัข้ึนมา แลว้ขา้พเจา้ก็ชะงกั ไม่ละฉนัจะไม่ยอมตก
หลุมพรางอีก โดยไปอ่านหนงัสือเสียแทนท่ีจะอธิษฐาน 

ขา้พเจา้เร่ิมเดินไปรอบ ๆ หอ้งท างานอีก และทุกคร้ังท่ีเดินมาถึงโตะ๊ท างาน จิตใจของขา้พเจา้ก็
หนัไปจดจ่ออยูท่ี่หนงัสือนั้น 

“พระเจา้เจา้ขา้ มีอะไรในนั้นรึท่ีพระองคอ์ยากจะใหข้า้พเจา้ดู” ขา้พเจา้พดูออกมาดงั ๆ เสียง
กอ้งบา้นท่ีเงียบสงดันั้น 

ขา้พเจา้ทรุดตวัลงนัง่ใจเตน้เป็นตีกลอง ขา้พเจา้เปิดหนงัสือเล่มนั้นออก ครู่ต่อมาขา้พเจา้มองดู
ภาพวาดท่ีมีรูปเด็กหนุ่ม 7 คน น ้าตาไหลอาบหนา้ขา้พเจา้ 

คืนวนัรุ่งข้ึน เป็นคืนวนัพุธ มีการประชุมอธิษฐานกนัท่ีโบสถ ์ขา้พเจา้ตดัสินใจวา่จะเล่าเร่ือง ให้
คนเหล่านั้นฟัง ไม่มีคนมามากเท่าไร ผูท่ี้เป็นชาวนาก็เกรงวา่ตนจะมาติดพายหิุมะเสียท่ีในเมือง แมแ้ต่
ชาวเมืองนั้นก็มีสามีภรรยามาเพียงสิบกวา่คู่เท่านั้น ทั้งมาชา้และเลือกนัง่ทางตอนหลงัดว้ย 

คืนนั้นขา้พเจา้เทศนา เม่ือขา้พเจา้ลุกข้ึน ขา้พเจา้ขอร้องใหทุ้กคนมานัง่ขา้งหนา้ใกล ้ ๆ เพราะ
ขา้พเจา้มีอะไรอยากจะใหเ้ขาดู ขา้พเจา้เปิดหนงัสือ “ไลฟ้” ออกกางใหทุ้กคนดู 

“ดูหนา้เด็กเหล่านั้นซิ” ขา้พเจา้กล่าวแลว้เล่าใหเ้ขาฟังวา่ ขา้พเจา้ไดร้้องไหน้ ้าตาไหลพราก
อยา่งไร และบอกเขาวา่พระเจา้ไดท้รงแนะใหข้า้พเจา้ไปนิวยอร์คทนัที ผูค้นในท่ีประชุมมองดูขา้พเจา้
อยา่งเฉยเมย ขา้พเจา้พดูใหเ้ขาเขา้ใจซ้ึงถึงจิตใจขา้พเจา้ไม่ได ้ แต่ขา้พเจา้ก็เขา้ใจไดว้า่เป็นเพราะเหตุใด 
ตามธรรมดาแลว้ เขาจะตอ้งรู้สึกเกลียดชงัเด็กเหล่านั้น ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจถึงความรู้สึกของตวัเองเลย 

แต่แลว้ไดมี้ส่ิงแปลกประหลาดเกิดข้ึน ขา้พเจา้บอกคนเหล่านั้นวา่ ขา้พเจา้ตอ้งไปนิวยอร์ค แต่
ขา้พเจา้ไม่มีเงิน ทั้ง ๆ ท่ีมีคนมาประชุมเพียงไม่ก่ีคน และพวกเขาไม่เขา้ใจวา่ ขา้พเจา้ก าลงัจะพยายามท า
อะไร คืนนั้น เขาก็ยงัหยบิเงินมาวางไวบ้นโตะ๊ส าหรับใส่เงินถวายทรัพยอ์ยา่งเงียบ ๆ ทีละคน เงินนั้น
รวมแลว้เป็นจ านวนถึง 1500 บาท เพียงพอท่ีขา้พเจา้จะขบัรถไปกลบัจากนิวยอร์คทีเดียว 

วนัพฤหสับดี ขา้พเจา้เตรียมตวัพร้อมท่ีจะไป ขา้พเจา้โทรศพัทไ์ปอธิบายใหเ้กวน็ฟัง ค่อนขา้ง
จะไม่เป็นผล ขา้พเจา้รู้สึกหวัน่ใจในส่ิงท่ีขา้พเจา้พยายามท า 

“คุณรู้สึกวา่พระเจา้น าคุณเช่นน้ีจริง ๆ หรือ?” เกวน็ถาม 
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“ใช่ซิ ท่ีรัก” 
“ถา้งั้น คุณตอ้งใส่ถุงเทา้หนา ๆ นะ” (เธอเตือนเช่นน้ี เพราะในเวลานั้นอากาศค่อนขา้งหนาว) 
เชา้ตรู่ของวนัพฤหสับดี ขา้พเจา้กา้วข้ึนรถคนัเก่าของขา้พเจา้กบัไมลส์ ฮูเวอ่ร์ ผูอ้  านวยการคณะ

อนุชนจากคริสตจกัรและถอยรถออกสู่ถนนใหญ่ ไม่มีใครมาส่งเรา นัน่เป็นเคร่ืองหมายวา่สมาชิกของ
โบสถข์าดความสนใจ ขา้พเจา้รู้สึกเช่นน้ีอยูใ่นใจขา้พเจา้เฝ้าถามตวัเองวา่ ท าไมหนอขา้พเจา้จึงตอ้งถือ
หนงัสือพิมพห์นา้ท่ีฉีกออกจากนิตยสาร ไลฟ้ ไปนิวยอร์คดว้ย ทั้งเฝ้าถามตวัเองวา่เหตุใดใบหนา้ของ
เด็กหนุ่มเหล่านั้นจึงท าใหข้า้พเจา้ต้ืนตนัใจ แมแ้ต่ขณะน้ี ขา้พเจา้ก็ยงัรู้สึกเช่นนั้นเม่ือขา้พเจา้มองดูมนั 

ในท่ีสุดขา้พเจา้ก็สารภาพออกมา ขณะท่ีเราขบัรถไปตามถนนหลวงในรัฐเพนซิลวาเนีย “น่ี
ไมลส์ ผมรู้สึกหวัน่ใจอยา่งไรชอบกล” 

“หวัน่ใจอะไรล่ะ?” 
“เกรงผมจะท าโง่ ๆ ไปน่ะซิ ผมปรารถนาจะใหมี้ทางใดท่ีจะช่วยใหผ้มแน่ใจไดว้า่ น่ีเป็นการ

ทรงน าของพระเจา้จริง ๆ ไม่ใช่เป็นเจตนาบา้ ๆ ของผมเอง” 
เรานัง่เงียบกนัไปสักครู่ 
“ไมลส์” 
“หือ อะไร” 
ขา้พเจา้มองตรงไปขา้งหนา้ รู้สึกกระดากใจจนไม่อาจมองหนา้เขา “ผมอยากจะใหคุ้ณลองท า

อะไรสักอยา่งหน่ึง หยบิพระคมัภีร์ข้ึนมา เปิดออก ช่วยอ่านขอ้ท่ีคุณเอาน้ิวจ้ิมลงไปทีแรกดว้ย” 
ไมลส์มองหนา้ขา้พเจา้เหมือนกบัจะต่อวา่ขา้พเจา้วา่ เช่ือโชคลางฉะนั้น แต่เขาก็ท าตามท่ี

ขา้พเจา้ขอร้อง เขาชะโงกไปทางท่ีนัง่ตอนหลงัแลว้หยบิเอาพระคมัภีร์ข้ึนมา ขา้พเจา้ช าเลืองดูก็เห็นเขา
หลบัตา เงยหนา้ข้ึน เปิดหนงัสือออก แลว้เอาน้ิวจ้ิมลงไปตรงท่ีหน่ึงบนหนา้นั้น 

แลว้เขาก็อ่านในใจ ขา้พเจา้เห็นเขาหนัมามองหนา้ขา้พเจา้แต่ก็ไม่พดูอะไร 
“ไหนวา่ไง?” ขา้พเจา้ถาม 
ขอ้ความนั้นอยูใ่นพระธรรมสดุดี บทท่ี 126 ขอ้ 5 และ 6  
“คนท่ีหวา่นพืชดว้ยน ้าตาไหลจะเก็บเก่ียวผลดว้ยความยนิดีผูท่ี้เดินร้องไหไ้ปหวา่นพืชนั้น ไม่

ตอ้งสงสัย คงจะแบกฟ่อนขา้วของตนกลบัมาอีกดว้ยความยนิดี” 
เรารู้สึกมีก าลงัใจข้ึนมาทนัที ขณะท่ีเราขบัรถไปยงันครนิวยอร์ค น่ีเป็นการดีส าหรับเราเป็น

อยา่งมาก เพราะเป็นก าลงัใจท่ีเราจะไดรั้บในเวลานานแสนนาน 
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2 
เราแล่นรถมาถึงชานเมืองนิวยอร์ค แต่ขา้พเจา้จะท าอยา่งไรดีเม่ือขา้พเจา้เขา้ไปสู่เมืองนั้นแลว้? 

ขา้พเจา้ไม่ทราบ 
น ้ามนัรถของเราเหลือนอ้ยเต็มที เราจึงเบนรถเขา้ไปหาป๊ัมเพื่อเติมน ้ามนั ไมลส์นัง่คอยอยูใ่นรถ 

ขา้พเจา้หยบิหนงัสือพิมพ ์ไลฟ้ แผน่นั้นข้ึนมา แลว้ตรงไปยงัตูโ้ทรศพัทส์าธารณะโทรศพัทไ์ปหาอยัการ
ทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือระบุอยูใ่นขอ้ความใตรู้ปนั้นเม่ือขา้พเจา้พูดกบัเขายงัหอ้งท างาน ขา้พเจา้พยายามพดู
เหมือนกบัศาสนาจรรยค์นส าคญัท างานท่ีพระเจา้มอบหมายมา แต่ทางส านกังานฝ่ายโจทกก์็ไม่รู้สึก
ประทบัใจเลย 

“ทางอยัการทอ้งถ่ิน จะไม่ยอมใหใ้ครมาขวางในคดีน้ีสวสัดีครับ” 
แลว้เสียงทางโทรศพัทก์็เงียบหายไป 
ขณะท่ีขา้พเจา้กา้วออกมาจากตูโ้ทรศพัทอ์ยา่งละเห่ียใจและทอ้แทน้ั้น ขา้พเจา้รู้สึกกลวัข้ึนมา

อยา่งจบัใจ ขา้พเจา้รู้สึกวา้เหวเ่หลือเกิน เม่ือขา้พเจา้ขบัรถออกมาสู่ทางหลวงนั้น รถหลัง่ไหลกนัมาเป็น
สาย เราไม่อาจจะเล้ียวกลบัไดถึ้งแมเ้ราอยากจะท าเช่นนั้น การจราจรท าใหข้า้พเจา้กลวั ขา้พเจา้มาส านึก
ตวัวา่ขา้พเจา้ช่างต่ืนเมืองหลวงเสียจริง ๆ 

“เอ เราจะท าอยา่งไรดีเล่า?” ขา้พเจา้ถามไมลส์เม่ือขบัไปถึงปลายสะพาน มีไฟเขียวเป็นจ านวน
กวา่สิบดวง ช้ีบอกใหเ้ราขบัไปสู่ทางหลวง ลว้นแต่มีช่ือท่ีเราไม่รู้จกัเลย 

“ถา้สงสัย” ไมลส์เอ่ยข้ึน “ขบัรถตามคนัหนา้ไปก็แลว้กนั” 
รถคนัหนา้เล้ียวไปเมืองแมนฮนัตนั เราก็เล้ียวตาม 
“แน่ะ” ไมลส์พดูข้ึนหลงัจากท่ีผา่นไฟแดงมาสองคร้ังแลว้ และเกือบจะแล่นทบัเจา้หนา้ท่ี

ต ารวจซ่ึงยนืส่ายหนา้มองตามรถเราอยา่งสังเวชใจ “ช่ือน้ีฉนัรู้จกั บรอดเวยไ์งล่ะ” 
เราแล่นไปตามถนนบรอดเวย ์ ทนัใดนั้นเราก็มาถึงจตุัรัสไทมส์สแควร์ เราต่างคิดถึงยามเยน็ซ่ึง

เงียบสงบท่ีบา้นของเราเม่ือไมลส์อ่านช่ือจากป้าย “ความลบัในร่างเปลือย” “รักทารุณ” 
ในท่ีสุดเราก็เช่าหอ้งไดห้อ้งหน่ึงในโฮเตล็ 
“ผมจะลองโทรไปหาส านกังานอยัการทอ้งถ่ินอีกคร้ังหน่ึง” ขา้พเจา้บอกกบัไมลส์ แต่แลว้

ขา้พเจา้ก็ตอ้งแปลกใจท่ีส านกังานนั้นยงัไม่ปิด ขา้พเจา้ทราบดีวา่ ขา้พเจา้ก าลงัท าใหเ้ขาร าคาญขา้พเจา้ 
แต่ขา้พเจา้ก็หาทางติดต่อกบัเด็กเหล่านั้นไม่ได ้ ขา้พเจา้โทรศพัทไ์ปอีกสองคร้ัง แลว้ก็โทรไปเป็นคร้ังท่ี
สาม ในท่ีสุดขา้พเจา้ก็ท  าใหร้ าคาญมากจนตอ้งใหค้  าแนะน าออกมาจนได ้
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“น่ีแน่ะคุณ” ใครคนหน่ึงกล่าวหว้น ๆ “มีคนเดียวเท่านั้นท่ีจะอนุญาตใหคุ้ณพบเด็กพวกนั้นได ้
คือท่านผูพ้ิพากษาเดวิดสัน” 

“แลว้ผมจะไปหาท่านไดท่ี้ไหนล่ะครับ” 
เสียงตอบมาอยา่งเอือมระอา “พรุ่งน้ีเชา้ท่านจะออกวา่คดีน้ีท่ี เลขท่ี 100 ถนนคอร์ท สวสัดีครับ 

อาจารย ์โปรดอยา่โทรมาอีก เราช่วยอะไรท่านไม่ไดด้อก” 
ขา้พเจา้พยายามโทรศพัทไ์ปอีกคร้ัง คร้ังน้ีโทรไปหาผูพ้ิพากษาเดวดิสัน แต่เจา้พนกังานรับ

โทรศพัทบ์อกวา่สายถูกตดัเธอเสียใจดว้ย ไม่มีทางท่ีขา้พเจา้จะติดต่อได ้
เราเขา้นอน แต่ขา้พเจา้นอนไม่หลบั หูของขา้พเจา้ไม่คุน้กบัเสียงอึกทึกของเมืองนั้นเสียเลย 
เชา้วนัรุ่งข้ึน เราไปท่ีเลขท่ี 100 ถนนคอร์ท เม่ือเราไปถึงนั้น มีคนส่ีสิบคนคอยจะเขา้ไปสู่หอ้ง

พิจารณาคดี ขา้พเจา้ไดท้ราบในเวลาต่อมาวา่ มีอยูเ่พียง 42 ท่ีนัง่เท่านั้นส าหรับใหค้นเขา้นัง่ฟัง เราไม่ได้
รับประทานอาหารเชา้กนัในวนันั้น เพราะเรารู้สึกวา่เราก าลงัจะตอ้งไปเผชิญหนา้กบัวิกฤติการณ์ เราจึง
คิดวา่การอดอาหารน้ีจะท าใหใ้จและกายของเราดียิง่ ขา้พเจา้มกัจะคิดบ่อย ๆ วา่ ถา้เราขืนแวะ
รับประทานอาหารเชา้ในวนันั้น เหตุการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนแก่ขา้พเจา้ ตั้งแต่เชา้วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 
1958 คงจะกลบัตาละปัตรไป 

เป็นเวลาหน่ึงชัว่โมงคร่ึงท่ีเรายนืเขา้แถวอยู ่ไม่กลา้จะผละจากท่ีนั้นไป โดยเกรงวา่คนอ่ืนท่ีคอย
อยูจ่ะกา้วเขา้มายนืแทนท่ีเรา คร้ังหน่ึงเจา้หนา้ท่ีในศาลเดินผา่นแถวของเราไป ขา้พเจา้ช้ีไปท่ีประตูท่ีอยู่
ไกลออกไปทางเฉลียง 

“นัน่เป็นหอ้งท่านผูพ้ิพากษาเดวดิสันใช่ใหม?” ขา้พเจา้ถาม  
เขาพยกัหนา้ 
“คุณคิดวา่ ผมจะไปพบท่านไดไ้หม?” 
ชายผูน้ั้นมองดูขา้พเจา้แลว้หวัเราะ เขาไม่ตอบ กลบัท าเสียงก่ึงดูหม่ินก่ึงขบขนั แลว้เดินจากไป 
ราว 10 นาฬิกา ยามเปิดประตู เราเขา้ไปสู่เฉลียงเล็ก ๆ ซ่ึงมีผูต้รวจคน้เราอยา่งลวก ๆ เรายกแขน

ใหเ้ขาดู ขา้พเจา้คิดวา่เขาก าลงัคน้ดูวา่ใครมีอาวธุติดตวัมาหรือเปล่า 
“มีคนขู่จะเอาชีวติท่านผูพ้ิพากษา” ชายคนท่ีอยูข่า้งหนา้ขา้พเจา้บอก “แก๊งมงักรมนัวา่ จะจดัการ

กบัท่านในศาล” 
ขา้พเจา้แปลกใจเม่ือไดเ้ห็นขนาดของหอ้ง ขา้พเจา้คาดวา่ จะไดเ้ห็นหอ้งโอ่โถงมีท่ีนัง่นบัร้อย ๆ 

ท่ี แต่ความคิดนั้นขา้พเจา้คงจะไดม้าจากภาพยนตร์เป็นแน่ ท่ีจริงแลว้ ราวคร่ึงห้องเตม็ไปดว้ยคนของ
ศาล ราวหน่ึงส่วนส่ีของหอ้งเป็นของพวกนกัหนงัสือพิมพ ์ ส่วนท่ีเหลืออยูด่า้นหลงัส าหรับพวก
ประชาชน 
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แลว้พวกเด็กเหล่านั้นก็เขา้มา 
ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่ ขา้พเจา้หวงัจะไดเ้ห็นอะไร เห็นชายหนุ่มกระมงั แต่อยา่งไรก็ตามน่ีเป็นการ

ไต่สวนคดีฆาตกรรมขา้พเจา้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยวา่ พวกเด็ก ๆ ก็ท  าฆาตกรรมไดเ้ด็กเจด็คนคอตก 
ท่าทางหวาดหวัน่ ใบหนา้ซีดเผอืด ร่างกายผา่ยผอม จะถูกไต่สวนเอาชีวิตเน่ืองจากตนประกอบกรรม
อยา่งทารุณไว ้แต่ละคนถูกใส่กุญแจมือติดกบัผูคุ้มมา ขา้พเจา้รู้สึกเหมือนวา่ผูคุ้มแต่ละคนแขง็แรงล ่าสัน
เป็นพิเศษ เหมือนกบัวา่จะจงใจเลือกมาใหมี้ลกัษณะตรงขา้มกนัฉะนั้น 

เด็กหนุ่มทั้งเจด็คนถูกคุมตวัไปยงัหอ้งทางซา้ยมือ เม่ือเขา้ไปนัง่แลว้ ก็มีผูถ้อดกุญแจมือออก 
“นัน่เป็นวธีิท่ีเขาปฏิบติัต่อเจา้พวกน้ีล่ะ” ผูท่ี้นัง่ใกลข้า้พเจา้ช้ีแจง “ตอ้งระวงักนัมากหน่อย คุณ

พระช่วยเถอะ ฉนัเกลียดเด็กเหล่าน้ีเสียจริงๆ” 
“ดูเหมือนพระเจา้จะเป็นผูเ้ดียวท่ีไม่เกลียด” ขา้พเจา้วา่ “อะ......?” 
มีใครคนหน่ึงใชฆ้อ้นไมเ้คาะเป็นสัญญาณใหใ้นศาลเป็นระเบียบ ในขณะท่ีผูพ้ิพากษาเดินเขา้มา

อยา่งกระฉบักระเฉง คนทั้งหมดในหอ้งนั้นยนืข้ึน 
ขา้พเจา้เฝ้าดูการกระท าทั้งหมดน้ีอยา่งเงียบ ๆ แต่ผูท่ี้นัง่ขา้งขา้พเจา้มิไดท้  าเช่นนั้น เขาพดูเสียง

ดงัท าใหผู้ค้นหนัมามองเราหลายคร้ัง เชา้นั้นมีเด็กสาวคนหน่ึงอยูใ่นคอกนั้นดว้ย 
“นัน่ไงคู่ควงของเจา้พวกนั้นล่ะ” ผูน้ัง่ใกลข้า้พเจา้อธิบาย “ริเป็นโสเภณีตั้งแต่วยัรุ่นทีเดียว” 
เขาเอามีดใหเ้ด็กสาวผูน้ั้นดู แลว้ถามวา่จ ามีดนั้นไดไ้หมเธอยอมรับวา่ มนัเป็นมีดเล่มท่ีเธอเช็ด

เลือดออกในคืนวนัฆาตกรรม วนันั้นใชเ้วลาตลอดเชา้นั้นแถลงเร่ืองง่าย ๆ น้ี 
แลว้ทนัใดการด าเนินคดีก็ส้ินสุดลง 
ขา้พเจา้ตอ้งประหลาดใจ...และนัน่อาจจะมีส่วนอธิบายวา่เกิดอะไรข้ึนในเวลาต่อมา ขา้พเจา้ไม่

มีเวลาทนัคิดวา่ขา้พเจา้ท าอะไรต่อไปเลย 
ขา้พเจา้เห็นท่านผูพ้ิพากษาเดวดิสันยนืข้ึน ประกาศบอกเล่ือนการพิจารณาคดีไป ใจขา้พเจา้คิด

ไปวา่ ท่านจะออกจากหอ้งเดินผา่นไปประตูแลว้หายลบัไปตลอดกาล ขา้พเจา้รู้สึกเหมือนดงักบัวา่ถา้
ขา้พเจา้ไม่พบท่านเสียเด๋ียวน้ีแลว้ ขา้พเจา้จะไม่ไดพ้บท่านอีกเลย 

“ผมจะลองเขา้ไปพดูกบัท่านดู” ขา้พเจา้กระซิบบอกไมลส์ 
“คุณเสียสติไปแลว้รึ” 
“ถา้ผมไม่ไป...” ผูพ้ิพากษาจดัแจงกระชบัเส้ือคลุมเตรียมตวัจะออก ขา้พเจา้รีบอธิษฐานในใจ 

ฉวยพระคมัภีร์ข้ึนไวใ้นมือขวา หวงัวา่คงจะช่วยแสดงใหเ้ห็นวา่ขา้พเจา้เป็นศาสนาจารยรี์บแทรกตวั
ผา่นไมลส์ไปสู่ช่องทางเดิน วิง่ไปสู่หนา้บลัลงัก ์

“ท่านครับ” ผมร้องเรียก 
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ผูพ้ิพากษาเดวดิสันหมุนตวักลบั ทั้งร าคาญและโกรธท่ีขา้พเจา้ละเมิดมารยาทในศาล 
“ท่านครับ กรุณาใหผ้มไดพ้ดูกบัท่านบา้งในฐานะท่ีผมเป็นศาสนาจารย”์ 
ขณะน้ียามเขา้มาถึงขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้คิดวา่เร่ืองท่ีผูพ้ิพากษาถูกขู่เขญ็เอาชีวิต ท าใหเ้ขาท ากบั

ขา้พเจา้อยา่งรุนแรงดงัต่อไปน้ี มีสองคนเขา้มายดึขอ้ศอกขา้พเจา้ไวแ้ลว้ลากขา้พเจา้มาตรงช่องทางเดิน 
ตอนท่ีพวกนกัหนงัสือพิมพน์ัง่ ท่ีนัน่เกิดมีการรวนกนั บา้งก็ตะโกนเอะอะข้ึนมาในขณะท่ีพวกช่างภาพ
แยง่กนัออกมาถ่ายรูป 

ยามส่งตวัขา้พเจา้ใหต้  ารวจสองนายตรงเฉลียง 
“ปิดประตูไว”้ นายต ารวจร้องสั่ง “อยา่ใหใ้ครออกไปได”้ 
แลว้เขาหนัมาหาขา้พเจา้ “เอาละ ไหนส่งปืนมาซิ” 
ขา้พเจา้ยนืยนัแก่เขาวา่ ขา้พเจา้ไม่มีปืน เขาคน้ตวัขา้พเจา้อีกคร้ังหน่ึง 
“มีใครอยูก่บัเราบา้งล่ะ คนท่ีอยูข่า้งในนั้น?” 
“ไมลส์ ฮูเวอร์ เขาเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายอนุชน” 
เขาน าตวัไมลส์เขา้มา ไมลส์ตวัสั่นเทาดว้ยความโกรธระคนอาย ขา้พเจา้คิดวา่เขาอายมากกวา่

กลวัเสียอีก 
นกัหนงัสือพิมพบ์างคนเขา้มาในหอ้งจนไดใ้นระหวา่งท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจก าลงัซกัปากค าเรา 

ขา้พเจา้เอาเอกสารท่ีบ่งวา่ขา้พเจา้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นศาสนาจารยใ์หเ้ขาดู เพื่อเขาจะไดรู้้วา่ขา้พเจา้เป็น
ดงันั้นจริง ๆ เขาเถียงกนัวา่จะตั้งขอ้หาอะไรกบัขา้พเจา้ดีสิบเอกผูน้ั้นกล่าววา่ เขาจะไปถามผูพ้พิากษาดู 
ท่านจะใหท้ าอยา่งไร ขณะท่ีเขาไป ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพก์็รุมกนัถามขา้พเจา้กบัไมลส์มากมายวา่ เรามา
จากไหน? ท าไมถึงท าเช่นน้ีเราเป็นพวกแก๊งมงักรดว้ยหรือ? เราขโมยจดหมายทางโบสถม์าหรือวา่เรา
ปลอมมนัข้ึน 

สิบเอกผูน้ั้นกลบัมา เขากล่าววา่ผูพ้ิพากษาเดวดิสันไม่ติดใจจะตั้งขอ้กล่าวหาอะไรกบัเรา และ
เขาจะปล่อยตวัขา้พเจา้ไปในคร้ังน้ี ถา้ขา้พเจา้ตกลงวา่จะไม่กลบัมาอีก 

“อยา่ห่วงไปเลย” ไมลส์พดู “เขาไม่กลบัมาอีกดอก” เขาคุมตวัขา้พเจา้ออกไปสู่ระเบียง ท่ีนัน่มี
นกัหนงัสือพิมพอ์อกนัอยูเ่ป็นคร่ึงวงกลม ตั้งกลอ้งไวแ้ลว้เตรียมพร้อมจะถ่ายรูป ชายผูห้น่ึงถามขา้พเจา้
วา่ 

“น่ีอาจารย ์นัน่คุณถือหนงัสืออะไรน่ะ?” 
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ขา้พเจา้พาซ่ือ ชูหนงัสือนั้นข้ึน 
พระคมัภีร์ของผมน่ะซิ”  
“อายหนงัสือนั้นหรือไง” 
“ไม่อายหรอก” 
“งั้นรึ ก็ท  าไมถึงตอ้งซ่อนดว้ยเล่า ชูข้ึนใหเ้ราดูซิ” 
ขา้พเจา้พาซ่ือ ชูหนงัสือนั้นข้ึน แสงไฟแฟลชวาบข้ึน พลนัขา้พเจา้ก็ทราบวา่ ภาพนั้นจะออกสู่

หนา้หนงัสือพิมพเ์ช่นไร นกัเทศน์บา้นนอกผูข้ดัการพิจารณาคดี ฆาตกรรมก าลงัชูหนงัสือพระคมัภีร์ข้ึน
โบก ขนหวัลุก 

พอเขายอมใหข้า้พเจา้ไปได ้ เราก็รีบตรงไปสู่ลานจอดรถข้ึนรถ ปิดประตู ขา้พเจา้ซบหนา้ลง
ร้องไหส้ัก 20 นาที 

“เรากลบักนัเถอะ ไมลส์ ไปเสียใหพ้น้จากท่ีน่ี” 
เม่ือขา้พเจา้ขบัรถขา้มสะพานกลบั ขา้พเจา้มองดูขอบฟ้านิวยอร์คอีกคร้ังหน่ึง พลนัขา้พเจา้ก็นึก

ถึงขอ้ความจากสดุดีซ่ึงใหก้ าลงัใจเราเป็นอนัมาก “คนท่ีหวา่นพืชดว้ยน ้าตาไหลจะเก็บเก่ียวผลดว้ยความ
ยนิดี” 
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ขอ้ความน้ีเป็นขอ้ความท่ีน าทางชีวติใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้เร่ิมสงสัยวา่ พระเจา้จะทรงดล
บนัดาลใหเ้ป็นไปอยา่งนั้นจริงหรือ? 

ขา้พเจา้จะเผชิญหนา้กบัภรรยาขา้พเจา้ คุณพ่อคุณแม่และพวกสมาชิกในคริสตจกัรไดอ้ยา่งไร
เล่า? ขา้พเจา้ไดย้นือยูเ่บ้ืองหนา้ท่ีประชุม และเล่าใหพ้วกเขาฟังวา่ พระเจา้ไดด้ลใจขา้พเจา้อยา่งไร และ
บดัน้ี ขา้พเจา้ตอ้งกลบัไปบา้น ไปบอกเขาวา่ขา้พเจา้เขา้ใจผดิ ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจพระประสงคข์องพระเจา้
เลย 
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3 
“ไมลส์” ขา้พเจา้เอ่ยข้ึนเม่ือแล่นรถห่างออกมาจากนิวยอร์คได ้ 80 กิโลเมตร “ขากลบัท่ีเราแวะ

บา้นคุณพอ่คุณแม่ผมนะ” ขา้พเจา้รู้สึกเหมือนเด็กเล็ก ๆ ท่ีอยากจะวิง่กลบับา้นไปหาคุณพอ่คุณแม่
หลงัจากท่ีเจบ็ตวัมา แต่ยิง่มาใกลก้็ยิง่กลวัการพบหนา้ท่าน เพราะเป็นนามสกุลของท่านท่ีขา้พเจา้น าไป
ท าใหเ้ป็นท่ีเยาะเยย้ 

 “ก็ได”้ ไมลส์พดู “ท่านคงยงัไม่ไดอ่้านหนงัสือพิมพห์รอก” 
แต่คุณพอ่คุณแม่ของขา้พเจา้ก็เห็นเขา้จนได ้ หนงัสือพิมพฉ์บบัหน่ึงวางแผห่ราอยูบ่นโตะ๊ใน

หอ้งครัว เปิดตรงหนา้ท่ีมีเร่ืองราวของนกัเทศน์ ดาวตาเกร่ียวกราด ถูกจบัตวัออกไปจากหอ้งพิจารณาคดี
ฆาตกรรม 

คุณพอ่คุณแม่ตอ้นรับขา้พเจา้ แบบท่ีเกือบจะเรียกวา่ท าไปตามธรรมเนียม 
“เดวดิ” คุณแม่พดู “แม่แปลกใจจริงท่ีไดพ้บลูก” 
“สวสัดีลูก” คุณพอ่กล่าว 
“ผมทราบวา่คุณพ่อคุณแม่คิดอะไรในใจ” ขา้พเจา้เร่ิมเร่ืองบุย้หนา้ไปทางหนงัสือพิมพ ์ “ผมพดู

แทนคุณพอ่คุณแม่ก็ไดว้า่ จะตอ้งคิดวา่ น่ีเราจะเอาหนา้ไปไวท่ี้ไหนดีเล่า?” 
“เออ้ ลูก” คุณพอ่ขา้พเจา้วา่ “ส าหรับเราก็ไม่เท่าไหร่หรอก คริสตจกัรน่ะซิ ลูกดว้ย ลูกอาจจะ

หลุดจากต าแหน่งก็ได”้ 
ขา้พเจา้เงียบไป 
“ลูกจะท าอยา่งไร เม่ือลูกกลบัไปท่ีโบสถน่์ะ?” คุณแม่ถาม 
“ผมยงัไม่ไดคิ้ดเลยเถิดไปถึงแค่นั้นดอกครับ” 
คุณแม่เดินไปท่ีตูเ้ยน็ หยบิเอาขวดนมออกมา 
“แม่จะแนะน าอะไรลูกสักอยา่งหน่ึง” คุณแม่พดูในขณะท่ีรินนมใหข้า้พเจา้หน่ึงแกว้ ขา้พเจา้

พยกัหนา้ใหคุ้ณแม่พดูต่อไป 
“เม่ือลูกไปถึงบา้นนะเดวิด อยา่เพิ่งไปออกตวัวา่ลูกเป็นผูผ้ดิ พระเจา้ทรงท าการอศัจรรยด์ว้ย

วธีิการอนัเร้นลบั อาจจะเป็นไดว้า่ ทั้งหมดน้ีเป็นแผนการของพระองคท่ี์วางไวใ้หลู้กและลูกอาจจะยงั
มองไม่เห็นในขณะน้ีก็ได”้ 

ขากลบั ขา้พเจา้นึกถึงค าพดูของคุณแม่ ความลม้เหลวอยา่งไม่เป็นท่าจะท าให้เกิดผลดีได้
อยา่งไรเล่า? 
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ขา้พเจา้พาไมลส์ไปส่งบา้น แลว้ขบัรถกลบับา้นขา้พเจา้ทางถนนดา้นหลงั พยายามขบัเขา้ไป
อยา่งเงียบเชียบ แลว้ปิดประตูค่อย ๆ ขา้พเจา้เกือบจะถึงกบัเดินเขยง่ปลายเทา้เขา้ไปในหอ้งนัง่เล่น เกว็
นอยูใ่นห้องนั้น 

เธอเดินเขา้มาหา เอาแขนโอบรอบคอขา้พเจา้ “โถเดวดิ” เธอพดู หลงัจากท่ีเงียบกนัอยูน่าน เธอ
ก็ถามข้ึนวา่ “เร่ืองเป็นไปอยา่งไรคะ?” 

ขา้พเจา้เล่าเร่ืองทั้งหมดตั้งแต่ขา้พเจา้จากเธอไปใหฟั้งอยา่งละเอียด แลว้บอกถึงความคิดของ
คุณแม่ขา้พเจา้ท่ีท่านวา่อาจจะไม่มีอะไรผดิไปเลยก็ได ้

“คุณเห็นจะยนืยนัใหค้นในเมืองน้ีฟังล าบากสักหน่อยละ” เธอวา่ “กร่ิงโทรศพัทด์งัทั้งวนั” กร่ิง
โทรศพัทย์งัดงัต่อไปเช่นนั้นอีกสามวนั ขา้ราชการฝ่ายปกครองในเมืองนั้นเรียกตวัขา้พเจา้ไปวา่อยา่ง
มากมายศาสนาจารยท่ี์เป็นเพื่อนขา้พเจา้บอกขา้พเจา้วา่ เขาคิดวา่น่ีเป็นการโฆษณาตวัเองอยา่งต ่าชา้ ใน
ท่ีสุดเม่ือขา้พเจา้กลา้เขา้เมือง ทุกคนตามถนนมองขา้พเจา้จนเหลียวหลงั 

ท่ียุง่ยากท่ีสุดก็คือ การเผชิญหนา้กบัสมาชิกในคริสตจกัรของขา้พเจา้ ขา้พเจา้พยายามอธิบายให้
เขา้ใจวา่เร่ืองราวมนัเป็นมาอยา่งไร แต่ทุกคนมีสีหนา้เยน็ชาไม่แสดงวา่เขา้ใจขา้พเจา้แต่ทุกคนก็คงกรุณา
ขา้พเจา้ ส่วนมากกล่าววา่ เขาคิดวา่ขา้พเจา้ท าไปอยา่งโง่ ๆ แต่เขาก็รู้วา่ขา้พเจา้มีเจตนาดี 

แลว้ในคืนหน่ึง ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัอธิษฐานอยู ่ ขอ้ความตอนหน่ึงจากพระคริสตธรรมแวบ่เขา้
มาในสมองของขา้พเจา้ “พระเจา้ทรงร่วมมือกบัคนทั้งหลายท่ีรักพระองค ์ คือคนทั้งปวงท่ีพระองคไ์ด้
ทรงเลือกไวต้ามพระด าริของพระองค ์ใหบ้งัเกิดผลอนัดีในทุกส่ิง” 

เม่ือขา้พเจา้คิดถึงพระคมัภีร์ขอ้น้ีแลว้ ขา้พเจา้ก็เกิดความคิดพิสดารข้ึนมา ขา้พเจา้พยายามจะขบั
ไล่ความคิดนั้นออกไปอยูห่ลายคืนทนัทีท่ีคิดเช่นนั้น 

กลบัไปนครนิวยอร์คอีก 
เป็นเวลาสามคืนท่ีขา้พเจา้พยายามจะท าเฉยเสีย แต่เจา้ความคิดนั้นก็ยงัไม่หมดไป ขา้พเจา้จึงนึก

ตอบอยูใ่นใจวา่ ขา้พเจา้ไม่เหมาะส าหรับนิวยอร์ค ขา้พเจา้ไม่ชอบสถานท่ีเช่นนั้น ไม่วา่จะไปท่ีไหน 
ขา้พเจา้ไม่ประสีประสาเลย อาจจะผดิก็ไดถ้า้ขา้พเจา้จะทิ้งเกวน็กบัลูก ๆ ไปอีกในระยะกระชั้น
จนเกินไป ขา้พเจา้จะไม่ขบัรถไปถึง 8 ชัว่โมงและกลบัอีก 8 ชัว่โมงเพียงเพื่อไปแสดงตวัเป็นอา้ยงัง่ และ
ขา้พเจา้จะไปขอเงินท่ีประชุมเอาเงินไปท่ีนัน่ไดอ้ยา่งไรเล่า? คนเหล่านั้นลว้นเป็นพวกชาวนาบา้ง 
คนงานเหมืองถ่านหินบา้ง ต่างก็อุทิศเงินมามากแลว้ใหแ้ก่โบสถ ์ ขา้พเจา้จะไปอธิบายใหเ้ขาฟังอยา่งไร
วา่ พระเจา้ทรงเรียกใหไ้ปนิวยอร์คอีก ในเม่ือขา้พเจา้เองก็ยงัไม่เขา้ใจตวัเองดีพอเลย โอกาสท่ีจะไดเ้ห็น
เด็กหนุ่มเจด็คนนั้นยิง่นอ้ยไปกวา่เม่ือก่อนอีก เพราะเด๋ียวน้ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบา้นเมืองคิดวา่ ขา้พเจา้เป็นบา้
ไป 
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แต่ความคิดน้ันก็ยงัวนเวยีนอยูใ่นใจ จนกระทัง่คืนวนัพุธ ขา้พเจา้ยนือยูบ่นธรรมาสน์กล่าว
ขอใหบ้รรดาสมาชิกอุทิศเงินใหเ้พื่อขา้พเจา้จะกลบัไปยงันิวยอร์คได้ 

แลว้ขา้พเจา้ก็ตอ้งแปลกใจ คร้ังน้ีมีหลายคนในคริสตจกัรอาจจะถึง 150 คนก็วา่ได ้ คนเหล่าน้ี
เดินมาขา้งหนา้ บริจาคเงินใส่จานบนโตะ๊ เม่ือนบัดูแลว้พอดีส าหรับใหข้า้พเจา้ไปและกลบัจากนิวยอร์ค 
คือได ้70 ดอลล่าร์ (1400 บาท) 

เชา้วนัรุ่งข้ึน ขา้พเจา้กบัไมลส์ก็ออกไปดว้ยกนัอีก ขณะท่ีเราขา้มสะพาน ขา้พเจา้อธิษฐานวา่ 
“พระเจา้เจา้ขา้ ขา้พเจา้คิดไม่ออกหรอกวา่ ท าไมพระองคถึ์งใหส่ิ้งต่าง ๆ เป็นไปดงัเม่ืออาทิตยท่ี์แลว้ 
ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจวา่ ท าไมขา้พเจา้ถึงจะตอ้งกลบัไปหาเร่ืองยุง่ยากนั้นอีก ขา้พเจา้ไม่ขอทราบพระ
ประสงคข์องพระองคห์รอก ขอแต่เพียงใหพ้ระองคท์รงน าขา้พเจา้เท่านั้นก็พอ” 

เรามาถึงถนนบรอดเวยอี์กคร้ังหน่ึง และขบัรถไปตามทางเดียวท่ีเรารู้จกั เราขบัไปชา้ ๆ ทนัใด
นั้นขา้พเจา้ ก็เกิดความรู้สึกอยา่งไม่น่าเช่ือท่ีสุดวา่ ขา้พเจา้ควรจะออกจากรถ  

“เห็นจะตอ้งหาท่ีจอดรถเสียที” ขา้พเจา้บอกไมลส์ “ผมอยากจะเดินออ้มไปสักพกั” เราหาท่ีวา่ง
จอดไดแ้ห่งหน่ึง 

“เด๋ียวผมกลบัมา ไมลส์ ผมไม่รู้วา่ผมก าลงัมองหาอะไรดว้ยซ ้ า 
ขา้พเจา้ทิ้งใหไ้มลส์นัง่อยูใ่นรถ และตั้งตน้เดินไปตามถนนขา้พเจา้เดินไปยงัไม่ทนัสุดถนนตอน

นั้นก็ไดย้นิเสียงเรียก 
“เอ ้เดวดิ” 
แต่แรกขา้พเจา้ไม่ทนัทีเหลียวไปดู เพราะคิดวา่พวกเด็ก ๆ ร้องเรียกเพื่อน ๆ แต่มีเสียงเรียกมา

อีก 
“เฮ ้เดวดิ นกัเทศน์น่ะ” 
คร้ังน้ี ขา้พเจา้เหลียวไปดู เด็กวยัรุ่นกลุ่มหน่ึงมีหกคนดว้ยกนัก าลงัยนืพิงก าแพงตึก เหนือข้ึนไป

มีป้ายเขียนวา่ “หา้มเกะกะบริเวณน้ีจะมีความผิด” เขาสวมกางเกงทรงรัดรูป เส้ือแจก็เก็ตรูดซิป ทุกคน
สูบบุหร่ี นอกจากคนเดียวเท่านั้นท่ีไม่สูบต่างมีท่าทางเบ่ือหน่าย 

เด็กคนท่ีเจด็แยกจากกลุ่ม เดินตรงมาหาขา้พเจา้ ขา้พเจา้ชอบยิม้ของเขาในขณะท่ีเขาพูด 
“ล้ือเป็นนกัเทศน์คนท่ีเขาขบัออกมาจากศาลใช่ใหม?” 
“ใช่ เธอรู้ไดไ้ง?” 
“รูปล้ือมีอยูท่ ัว่ หนา้ล้ือก็จ  าไดง่้ายจะตายไป” 
“ขอบใจ” 
“อัว๊ไม่ไดช้มล้ือน่ี ไม่ตอ้งมาขอบใจหรอก” 
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“เธอรู้จกัช่ือฉนั แต่ฉนัยงัไม่รู้จกัช่ือเธอเลย” 
“อัว๊ช่ือ ทอมม่ี เป็นหวัหนา้พรรคก่อกวน” 
ขา้พเจา้ถามทอมม่ี หวัหนา้พรรคก่อนกวนวา่ พวกเพื่อน ๆ ของเขาก าลงัยนืพิงป้าย “หา้ม

เกะกะ” อยูใ่ช่ไหม เขาอาสาจะแนะน าใหรู้้จกักบัขา้พเจา้ทุกคนมีท่าทางเบ่ือหน่ายอยู ่จนกระทัง่ทอมม่ีวา่ 
ขา้พเจา้ถูกต ารวจจบั ค านั้นเหมือนมีมนตข์ลงัเป็นประดุจบตัรเชิญ พวกนั้นตรงขา้มมาส ารวจดูขา้พเจา้ มี
เพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีมิไดข้ยบัเขยื้อน เขากดสปิงใหไ้ปมีดดีดออกมาแลว้ลงมือแกะค าหยาบคายลงใน
กรอบป้าย “หา้มเกะกะบริเวณน้ี” ขณะท่ีคนอ่ืน ๆ พดูกบัขา้พเจา้ มีเด็กสาวสองสามคนเขา้มาร่วมวง
สนทนาดว้ย 

ทอมม่ีถามขา้พเจา้ถึงการพิจารณาคดีนั้น ขา้พเจา้เล่าใหเ้ขาฟังวา่ ขา้พเจา้ในสนใจช่วยเหลือพวก
วยัรุ่น โดยเฉพาะคนท่ีอยูใ่นแก๊งน้ี เด็กทุกคนฟังอยา่งตั้งใจ นอกจากคนท่ีแกะสลกั มีหลายคนกล่าววา่
ขา้พเจา้เป็นพวกเดียวกบัเขา 

“เธอหมายความวา่กระไรนะท่ีวา่ฉนัเป็นพวกเดียวกบัเธอ” ขา้พเจา้ถาม 
เขาใหเ้หตุผลง่าย ๆ พวกต ารวจไม่ชอบขา้พเจา้และไม่ชอบพวกเขา เราจึงอยูใ่นส าเภาล า

เดียวกนั น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีขา้พเจา้ไดย้นิเหตุผลเช่นน้ี แต่น่ีไม่มีทางวา่จะเป็นคร้ังสุดทา้ยเสียดว้ยทนัใดนั้น 
ขา้พเจา้ก็มีความรู้สึกต่อประสบการณ์ในศาลวนันั้นต่างออกไป ขา้พเจา้รู้สึกวา่การสะทา้น ขา้พเจา้มกัจะ
เป็นเช่นน้ีเม่ือเห็นวา่ตนอยูใ่นแผนการของพระเจา้ 

ขา้พเจา้ไม่อาจคิดเลยเถิดไปมากกวา่นั้น เพราะเด็กท่ีถือมีดกา้วเขา้มาหาขา้พเจา้ ค  าพูดของเขา
นั้นแมว้า่จะเป็นถอ้ยค าตามประสาเด็กขา้งถนนท่ีรู้สึกเปล่าเปล่ียวก็บาดใจขา้พเจา้เสียยิง่กวา่คมมีด 

“เดวดิ” เด็กหนุ่มนั้นพดู เขากดใบมีดเก็บแลว้ดีดมนัออกมาอีก กรีดใบมีดลงไปตามกระดุมเส้ือ
ขา้พเจา้เล่น จนกระทัง่เขาท าพิธีน้ีเสร็จแลว้ เขาก็ยงัไม่กล่าววา่กระไร 

ในท่ีสุด เขาก็พดูข้ึน “เดวี่” เขามองสบตาขา้พเจา้เป็นคร้ังแรก “เอาละ คุณเป็นเพื่อนกบัเราได ้
แต่ถา้คุณเป็นศตัรูกบัพวกเด็ก ๆ ในเมืองน้ีละกอ้...” ขา้พเจา้รู้สึกวา่ปลายมีดกดทอ้งของขา้พเจา้เบา ๆ 

“เธอช่ืออะไรนะพอ่หนุ่ม?” เขาช่ือ วลิล่ี แต่เด็กอีกคนหน่ึงเป็นคนบอกช่ือ 
“วลิล่ี ฉนัไม่รู้วา่ท าไมพระเจา้ถึงไดน้ าฉนัมาเมืองน้ี แต่ฉนัขอบอกเธอสักอยา่งหน่ึงวา่ พระองค์ 

อยูข่า้งเธอ ฉนัใหส้ัญญาเธอไดเ้ลย” 
สายตาวลิล่ีมิไดล้ะไปจากขา้พเจา้ แต่ขา้พเจา้รู้สึกวา่ปลายมีดท่ีกดนั้นคลายออก แลว้เขาก็เบน

สายตาไปทางอ่ืน เขาเดินเล่ียงออกไป 
ทอมม่ีรีบเปล่ียนเร่ืองอยา่งรวดเร็ว “เดวดิ ถา้ล้ืออยากจะพบพวกเรา ท าไมไม่ไปเสียเด๋ียวน้ีเล่า 

พวกน้ีเป็นพวกแก๊งก่อกวน อัว๊จะพาล้ือไปหาพวก ก.ร.พ.” 
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“ก.ร.พ. ไหน?” 
“แก๊งรุ่นพี่ไงล่ะ” 
ขา้พเจา้อยูใ่นนิวยอร์คเพียงชัว่โมง และก็ก าลงัจะไปพบเด็กขา้งถนนกลุ่มท่ีสอง ทอมม่ีบอกทาง

ใหข้า้พเจา้ แต่ขา้พเจา้ก็ไปไม่ถูก เฮอ้ ไก่นาจริง แนนซ่ี” เขาเรียกเด็กสาวคนหน่ึงท่ียนือยูใ่กล ้ ๆ “พา
นกัเทศน์ไปหาพวก ก.ร.พ. หน่อยซิ 

พวกแก๊งน้ีชุมนุมกนัอยูใ่นห้องใตถุ้น ตั้งอยูท่ี่ถนนเลขท่ี 134 กวา่จะถึงสโมสรของเขาได ้แนนซ่ี
กบัขา้พเจา้ก็ตอ้งเดินลงบนัไดซีเมนต ์ หลีกทางผา่นถึงขยะท่ีล่ามโซ่ติดอยูก่บัตึก ผา่นแมวผอมโซ ขน
สกปรกจนจบักนัแขง็ ผา่นกองขวดเหลา้วอ้ดกา้จนกระทัง่ในท่ีสุด แนนซ่ีก็หยดุตบประตูเร็ว ๆ สองคร้ัง 
และตบชา้ ๆ ส่ีคร้ัง 

เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงเป็นคนเปิดประตู แต่แรกขา้พเจา้คิดวา่เธอท าตลกเสียอีก เธอเหมือนกุ๊ยตาม
ถนนเราดี ๆ น่ีเอง ไม่ใส่รองเทา้ มือถือกระป๋องเบียร์ คาบบุหร่ีไวท่ี้มุมปาก ผมเผา้รุงรังเส้ือตรงหวัไหล่
ถูกกระชากใหเ้ปิดอยา่งจงใจ แต่มีอยูส่องอยา่งท่ีหา้มขา้พเจา้ไวไ้ม่ใหห้วัเราะ สีหนา้ของเด็กสาวนั้น
ไม่ไดแ้สดงวา่ชอบอกชอบใจเลย ในวยัรุ่นของเธอ ๆ เป็นเพียงเด็กคนหน่ึงเท่านั้น 

“มาเรีย ดอกรึ?” แนนซ่ีกล่าว “ใหเ้ราเขา้ไปไดไ้หม? ฉนัอยากใหเ้ธอรู้จกักบัคุณคนน้ี” 
มาเรียยกัไหล่ท่ียงัร้ังแขนเส้ือเธอไว ้ แลว้เปิดประตูใหก้วา้งข้ึนกวา่เดิม ภายในห้องมืด สักครู่

หน่ึงตาของขา้พเจา้จึงชินกบัความมืด  
และเห็นวา่ในนั้นมีเด็กหนุ่มสาวในวยัเล่าเรียนอยูห่ลายคู่นัง่อยูใ่นห้องอากาศเยน็ช้ืนและเหมน็

อบัน้ี ขา้พเจา้รู้สึกสะดุง้ใจข้ึนมาทนัทีวา่ มาเรียอาจจะไม่ไดถ้อดรองเทา้หรือดึงเส้ือของเธอเองให้เป็น
อยา่งนั้น มีใครคนหน่ึงเปิดไฟดวงท่ีอยูเ่หนือศีรษะ ไฟนั้นใหแ้สงอ่อน ๆ พวกเด็กหนุ่มสาวผละออกจาก
กนัอยา่งชา้ ๆ ต่างเงยหนา้ข้ึน ดวงตาของเขามีแววเบ่ือหน่ายเหมือนท่ีขา้พเจา้ไดเ้ห็นจากพวกแก๊งก่อกวน 

“น่ีไง นกัเทศน์คนท่ีถูกลากตวัออกมาจากห้องพิจารณาคดีฆาตกรรม” แนนซ่ีพดู 
ทนัทีนั้นพวกนั้นก็หนัมาสนใจขา้พเจา้ ท่ีส าคญัยิง่กวา่นั้นก็คือเขายงัเห็นอกเห็นใจขา้พเจา้ดว้ย 

บ่ายวนันั้นเอง ขา้พเจา้ก็ไดมี้โอกาสเป็นคร้ังแรก เทศนาใหแ้ก๊งในนิวยอร์คฟัง ขา้พเจา้ไม่เทศน์เร่ืองยาก 
ๆ ใหเ้ขาฟัง เพียงแต่เล่าใหเ้ขาฟังวา่ยงัมีคนรักเขาอยู ่ รักเขาทั้ง ๆ ท่ีเขาจะเป็นอยา่งไรก็ตาม รักเขาทั้งท่ี
เขาอยูท่่ามกลางขวดเหลา้ คน้ควา้แสวงหาจะรู้เร่ืองทางเพศอยา่งเบ่ือหน่าย พระเจา้เขา้ใจดีวา่เขาก าลงั
แสวงหาอะไร เม่ือเขากินเหลา้เมายา และมวัยุง่อยูก่บัเร่ืองทางเพศ และพระเจา้ทรงตอ้งการจะใหเ้ขา
ไดรั้บในส่ิงท่ีเขาแสวงหา เช่น ทรงเร้าใจเขาใหเ้ขามีใจคอเบิกบาน และใหเ้ขารู้สึกวา่ ยงัมีผูท่ี้ตอ้งการเขา
อยู ่ แต่ไม่ใช่จากขวดเหลา้ในใตถุ้นตึกเยือกเยน็แห่งน้ี พระเจา้ทรงหวงัจะให้เขาไดม้ากกวา่นั้นมากมาย
นกั 
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คร้ังหน่ึง เม่ือขา้พเจา้หยดุไป เด็กหนุ่มคนหน่ึงกล่าวข้ึนวา่ “อยา่งเพิ่งหยดุ คุณนกัเทศน์ คุณพดู
เขา้เร่ืองดีน่ี” 

เป็นคร้ังแรกท่ีขา้พเจา้ไดย้นิเขาระบายความรู้สึกออกมา น่ีก็หมายความวา่ขา้พเจา้เขา้ถึง
ความรู้สึกของเขาแลว้ เป็นค าชมอยา่งสูงท่ีเขาจะใหแ้ก่ค าเทศนาของขา้พเจา้ได ้

มาเรีย เธอเป็นหวัหนา้ของพวกเด็กสาวท่ีมาติดต่อกบัพวก ก.ร.พ. ขดัขา้พเจา้เม่ือขา้พเจา้กล่าววา่ 
พระเจา้สามารถช่วยใหเ้ธอเปล่ียนแนวชีวติใหม่ได ้

“ไม่ใช่ฉนัแน่ คุณเดวี่” 
มาเรียวางแกว้ของเธอลง แลว้ดึงเส้ือใหปิ้ดไหล่ดี ๆ  
“ท าไมเล่า มาเรีย” 
แทนค าตอบ เธอถลกแขนเส้ือข้ึน แลว้ใหข้า้พเจา้ดูท่ีขอ้พบัขอ้ศอก 
ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจ “ฉนัตอบค าพดูเธอไม่ทนั” 
 “มาน่ีซิ” มาเรียเดินไปใตด้วงไฟ ขา้พเจา้เห็นรอยแผลเล็ก ๆ เหมือนรอยยงุกดั บางแห่งก็เก่า

เป็นสีเขียวคล ้า บางรอยก็ใหม่ ทนัใดนั้น ขา้พเจา้ก็เขา้ใจไดว้า่ เด็กสาววยัรุ่นผูน้ี้ก าลงัจะบอกขา้พเจา้วา่ 
เธอติดยาเสพติด 

“ฉนัน่ีเป็นนกัเสพชั้นแนวหนา้เชียวละ คุณเดวี ่ ไม่มีหวงัส าหรับฉนัเสียแลว้ แมแ้ต่พระเจา้ก็
เถอะ” 

ขา้พเจา้เหลียวไปดูรอบ ๆ หอ้ง เพื่อจะดูวา่เด็กหนุ่มสาวอ่ืน ๆ จะมีท่าทางอะไรให้รู้วา่มาเรีย
แสร้งกุเร่ืองข้ึนบา้ง ไม่มีใครยิม้สักคนเดียว เม่ือมองปราดเดียว ขา้พเจา้ก็ทราบวา่ ยาท าใหเ้ขาเลิกไม่ได้
เสียแลว้ และต่อมาขา้พเจา้ก็ทราบจากต ารวจและโรงพยาบาลวา่เป็นเช่นนั้นจริง ๆ มาเรียออกความเห็น
ดงัผูเ้ช่ียวชาญวา่เกือบจะไม่มีหวงัส าหรับนกัเสพชั้นแนวหนา้เลย นัน่ก็คือคนท่ีฉีดยาเสพติดเขา้เส้นเลือด
โดยตรง 

มาเรียเป็นหน่ึงในพวกน้ี 
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4 
เมื่อข้าพเจ้ากลบัมาข้ึนรถของเราท่ีจอดอยูท่ี่ถนนบรอดเวย ์ ไมลส์มีท่าวา่ยนิดีอยา่งเหลือเกินท่ี

ไดพ้บขา้พเจา้ 
“ฉนัเกรงวา่คุณจะไปโดนคดีฆาตกรรมเขา้เอง จนตวัเองกลายเป็นศพเสียอีก” เขากล่าว 
เม่ือขา้พเจา้เล่าใหเ้ขาฟังถึงเร่ืองเด็กสองแก๊งท่ีขา้พเจา้พบภายในเวลาหน่ึงชัว่โมงท่ีขา้พเจา้

ยา่งเทา้เหยยีบนิวยอร์ค ไมลส์คิดเหมือนขา้พเจา้ 
“คุณตอ้งนึกอยา่งน้ีวา่ คุณจะไม่มีวนัมีโอกาสไดพ้บเด็กพวกน้ี ถา้คุณไม่ถูกลากตวัออกมานอก

ศาลแลว้ถูกถ่ายรูป” 
เราตรงไปท่ีส านกังานอยัการ เพราะวา่ดูเหมือนจะเป็นทางเดียวท่ีจะติดต่อกบัเด็กเจด็คนท่ีเรามา

หาได ้
ผมอยากจะใหมี้ทางอ่ืนบา้ง” ขา้พเจา้กล่าวกบัเขา “ยนืยนัใหคุ้ณทราบวา่ผมไม่มีเจตนาเป็นอยา่ง

อ่ืนมากกวา่สวสัดิภาพของเด็กเหล่านั้นท่ีผมขอพบ” 
“น่ีอาจารยค์รับ แมคุ้ณจะยกเอาทุกถอ้ยค าจากพระคมัภีร์ของคุณมาพดู เราก็ใหคุ้ณพบเด็กพวก

นั้นไม่ได ้ ทางเดียวท่ีคุณจะพบนอกจากท่านผูพ้ิพากษาเดวดิสันอนุญาตก็คือ ไดล้ายเซ็นของผูป้กครอง
ของเด็กพวกนั้นทุกคน” 

นัน่เป็นทางท่ีขา้พเจา้จะท าได ้
“ขอช่ือและท่ีอยูข่องเขาใหผ้มไดไ้หมครับ?” 
“เสียใจครับ เราไม่ไดรั้บอนุญาตใหท้ าเช่นนั้น” 
ขา้พเจา้กลบัออกไปสู่ถนนใหม่อีกคร้ังหน่ึง ดึงเอาหนา้หนงัสือไลฟ้ท่ีฉีกออกนั้นออกมาจาก

กระเป๋า มีช่ือและนามสกุลของหัวหน้าแก๊งน้ันช่ือหลุยส์ อลัวาเรซ ขา้พเจา้จึงหมุนโทรศพัทไ์ปหา
นามสกุล อลัวาเรซ ทุกคนท่ีมีช่ือยูใ่นสมุดโทรศพัท ์ในเมืองแมนฮทัตนัเมืองเดียว มีอยูก่วา่ 200 คน 

ขา้พเจา้เรียกไปส่ีสิบแห่ง ทุกแห่งส่งเสียงเกร้ียวกราดมาตามสาย หรือไม่ก็กระแทกหูโทรศพัท์
มาอยา่งโกรธเคือง เห็นไดช้ดัวา่ ขา้พเจา้ไม่มีวนัจะติดต่อกบัพวกเด็ก ๆ นั้นไดด้ว้ยวธีิน้ี 

ขา้พเจา้ออกไปพบไมลส์ท่ีรถ เราทั้งสองต่างรู้สึกทอ้ใจมาก เราไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรดี ขา้พเจา้
กม้ศีรษะลงอธิษฐานวา่ “พระเจา้ เจา้ขา้ ถา้ท่ีเราท าน้ีเป็นกิจการของพระองค ์ขอทรงน าขา้พเจา้เถิด พระ
บิดาเจา้ขา้ ขา้พเจา้ไม่รู้วา่จะไปทางไหนดี” 



 25 

เราเร่ิมขบัรถออกไปอยา่งไร้จุดหมาย ไปทางทิศท่ีรถหนัหนา้ไปสู่ ซ่ึงก็เผอิญเป็นทิศเหนือ 
หลงัจากนั้นไม่นาน เราก็พบวา่เรามาถึงใจกลางถ่ินท่ีอยูข่องพวกสเปญ ทนัใดนั้น ขา้พเจา้ก็มีความรู้สึกท่ี
ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจ บอกใหข้า้พเจา้ลงไปจากรถ 

“เราหาท่ีจอดกนัเถอะ” ขา้พเจา้บอกไมลส์ 
เราจอดรถตรงลานจอดแรกท่ีเราพบ ขา้พเจา้ลงจากรถแลว้เดินไปตามถนนสักสองสามกา้ว 

ขา้พเจา้หยดุชะงกั รู้สึกงง ความรู้สึกท่ีรบเร้าอยูใ่นใจบดัน้ีหายไปแลว้ มีเด็กผูช้ายกลุ่มหน่ึงนัง่อยูบ่นขั้น
บนัใด 

“น่ีหนู หลุยส์ อลัวาเรซ อยูท่ี่ไหนรู้ไหม?” ขา้พเจา้ถามเด็กคนหน่ึงในกลุ่มนั้น 
เด็กชายนั้นจอ้งหนา้ขา้พเจา้ ใบหนา้บ้ึงตึงไม่ตอบวา่กระไรขา้พเจา้เดินต่อไปอยา่งไร้จุดหมาย 

เด็กนิโกรคนหน่ึงวิง่ตามมาเรียกขา้พเจา้ 
“คุณหาหลุยส์ อลัวาเรซ หรือครับ?” 
“ถูกแลว้” 
เขามองหนา้ขา้พเจา้อยา่งแปลกใจ “อยูใ่นคุกเพราะฆ่าคนน่ะซิ” 
“ใช่ รู้จกัเขามั้ยล่ะ” 
เด็กนั้นยงัคงจอ้งหนา้ขา้พเจา้ “นัน่รถคุณใช่มั้ย” เขาวา่ขา้พเจา้เบ่ือท่ีจะตอ้งตอบค าถามเขาเตม็ที

แลว้ “ใช่ รถฉนัเอง ท าไมล่ะ?” 
เด็กนัน่ยกัไหล่ “ฮึ” เขาวา่ “คุณจอดรถอยูห่นา้บา้นเขาน่ะซิ” 
ขา้พเจา้รู้สึกขนลุก ช้ีไปท่ีบา้นเช่าหลงัเก่า ๆ ซ่ึงขา้พเจา้จอดรถอยูข่า้งหนา้ “เขาอยูท่ี่นัน่รึ?” 

ขา้พเจา้ถามเสียงเกือบเป็นเสียงกระซิบ 
เด็กชายพยกัหนา้ 
ขา้พเจา้เคยสงสัยวา่ ท าไมพระองคไ์ม่ตอบค าอธิษฐานของขา้พเจา้ แต่การตอบค าอธิษฐานคร้ัง

น้ีก็แทบจะไม่น่าเช่ือเราขอใหพ้ระเจา้ทรงน าเรา แลว้พระองคก์็ทรงน าเรามาจนถึงหนา้ประตูบา้นของ
หลุยส์ อลัวาเรซ พอดี 

“ขอบคุณ พระองคเ์จา้ขา้” ขา้พเจา้พดูออกมาดงั ๆ “ไหนคุณวา่ไงนะ?” 
“ขอบใจจะ้” ขา้พเจา้หนัไปพูดกบัเด็ก “ขอบใจหนูมากทีเดียว  
นาม “อลัวาเรซ” อยูบ่นตูใ้ส่จดหมายในหอ้งโถงสกปรกชั้นสาม ขา้พเจา้รีบเดินข้ึนบนัไดไป 

หอ้งโถงชั้นสามเป็นห้องมืด ๆ เหมน็ปัสสวะ และฝุ่ น ก าแพงสีน ้าตาลคล ้าท าดว้ยดีบุก 
“คุณ อลัวาเรซ” ขา้พเจา้เรียก เม่ือเห็นประตูหน่ึงมีช่ือนัน่เขียนอยู ่
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มีใครคนหน่ึงตะโกนเป็นภาษาสเปญอยูข่า้งใน ขา้พเจา้เขา้ใจวา่เป็นค าเชิญ จึงผลกัประตูเปิดเขา้
ไปมีชายรูปร่างผอมผวิคล ้า ถือพวกลูกประค าอยูใ่นมือ เขาเงยหนา้ข้ึนจากลูกประค าสีหนา้ของเขา
แจ่มใสข้ึน 

“ออ้ คุณเดวี่” เขากล่าวชา้ ๆ “เป็นนกัเทศน์ คนท่ีต ารวจลากตวัออกมานัน่เอง” 
“ใช่แลว้ครับ” ขา้พเจา้กล่าว นายอลัวาเรซลุกข้ึนยนื 
“ผมอธิษฐานพระเจา้ขอใหคุ้ณมาอยูเ่ทียว” เขาพดู “คุณคงช่วยลูกผมได”้ 
“ผมก็อยากจะช่วย แต่เขาไม่ยอมใหผ้มไปหาหลุยส์ ผมจะตอ้งไดรั้บลายเซ็นอนุญาตจากคุณ 

และจากพอ่แม่เด็กคนอ่ืน ๆ ดว้ย” 
“ผมเซ็นใหเ้อง” นายอลัวาเรซหยบิดินสอและกระดาษออกมาจากล้ินชกัในครัว เขาเขียน

อนุญาตขา้พเจา้ใหเ้ขา้เยีย่มหลุยส์ อลัวาเรซไดอ้ยา่งเช่ืองชา้ แลว้เขาก็พบักระดาษส่งมาใหข้า้พเจา้ 
“คุณมีช่ือและท่ีอยูข่องพ่อแม่เด็กคนอ่ืน ๆ มั้ย” 
“ไม่มีครับ” พอ่ของหลุยส์พดูแลว้เบือนหนา้ไปทางอ่ืน “นัน่ละเร่ืองล าบากใจ ผมไม่ใกลชิ้ดกบั

ลูกชายผมพอ พระเจา้ทรงน าคุณมาน่ีแลว้ พระองคจ์ะน าคุณไปหาคนอ่ืนดว้ย” 
ขณะทีข้่าพเจ้าเดินครุ่นคิดลงไปตามบนัได ขา้พเจา้เกือบจะชนเด็กหนุ่มคนหน่ึง อายรุาว 17 ปี 

วิง่ข้ึนบนัไดมาเตม็ฝีเทา้ “ขอโทษที” ขา้พเจา้พดูโดยไม่หยุดเดิน 
เด็กชายผูน้ั้นตั้งท่าจะวิง่ต่อไป แต่แลว้ก็ชะงกั หนัมามองขา้พเจา้อีก 
“คุณเป็นนกัเทศน์ใช่มั้ย?” 
ขา้พเจา้หนัไป เด็กชายยงัคงจอ้งจะดูหนา้ขา้พเจา้ใหถ้นดัในความมืด 
“คุณใช่ไหมท่ีถูกเขาลากตวัออกมาจากหอ้งพิจารณาคดี” “ใช่แลว้ ฉนัช่ือ เดวดิ วลิเคอร์สัน” 
เด็กชายยืน่มือออกมา “อา้ ผมช่ือ แองเจลโล มอเรล ครับ ผมอยูใ่นแก๊งของหลุยส์เขาดว้ย คุณข้ึน

ไปหาอลัวาเรซใช่ไหม?” 
ถูกแลว้” แลว้ขา้พเจา้ก็เล่าให้แองเจลโลฟังวา่ขา้พเจา้ตอ้งการลายเซ็นอนุญาตของเขาเพื่อเขา้พบ

หลุยส์ พลนั ขา้พเจา้ก็เห็นพระหตัถข์องพระเจา้ท่ีทรงน าใหเ้ราพบกนั “แองเจลโล” ขา้พเจา้กล่าว “ฉนั
ตอ้งไดล้ายเซ็นอนุญาตจากพ่อแม่ของทุกคนคุณอลัวาเรซก็ไม่รู้วา่เด็กอ่ืน ๆ อยูท่ี่ไหน แต่เธอรู้ใช่มั้ย?” 

แองเจลโลพาขา้พเจา้ไปทัว่ท่ีอยูข่องพวกสเปญ เพื่อหาครอบครัวของเด็กอีกหกคน เขาเล่าให้
ขา้พเจา้ฟังวา่เขาเกือบจะรวมอยูใ่นพวกนั้นดว้ย  บงัเอิญคืนนั้นเขาเกิดปวดฟันข้ึนมา เขาวา่พวกเด็ก ๆ 
เพิ่งจะออกไป “หาเร่ือง” และยงัไม่มีแผนงานอะไร ถา้คนเหล่าน้ีไม่ท าอยา่งน้ี เขาก็จะตอ้งยกพวกไปตี
กนั”  

ภายในสองชัว่โมง เราก็ไดล้ายเซ็นคนท่ีเราจ าเป็นจะตอ้งมีไวค้รับ 
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อยัการท้องถิ่นแปลกใจมากท่ีเห็นเรากลบัมาเร็ว เม่ือเรายื่นลายเซ็นของคนท่ีเราตอ้งการให ้ เขา
ท าท่าเหมือนวา่จะเป็นไปไม่ได ้เขาโทรศพัทไ์ปบอกทางคุกวา่ ถา้พวกเด็ก ๆ เตม็ใจอยากจะพบเรา เขาก็
ตอ้งอนุญาตใหเ้ขา้ไปได ้

ท่ีคุกนั้น ทางเราตนัอยา่งท่ีเราคาดไม่ถึงทีเดียว อนุศาสนาจารยป์ระจ าคุก ผูดู้แลเด็กหนุ่ม
เหล่านั้นมีความเห็นวา่ การท่ีเราไปหานั้น จะ รบกวน” สวสัดิภาพทางใจของเด็กพวกนั้นโดยไปแนะ
บุคลิกลกัษณะใหม่ให ้ เด็กทุกคนไดก้รอกขอ้ความวา่ “เราจะขอพดูกบัอาจารยเ์ดวดิ วลิเคอร์สัน” 
อนุศาสนาจารยน์ั้นขีดฆ่าค าวา่ “จะ” ออก แลว้ใส่ค าวา่ “ไม่” ลงไปแทน ไม่มีค  าออ้นวอนใด ๆ จะมาท า
ใหเ้ขาเปล่ียนการตดัสินใจไปได ้

ขณะท่ีเราขบัรถกลบับา้น ขา้พเจา้คิดไม่ออกวา่จะท าอยา่งไรดี แลว้ทนัใดนั้นขา้พเจา้ก็เกิด
ความคิดหน่ึงข้ึนมา ขา้พเจา้จะไปเยีย่มคุณปู่ ของขา้พเจา้ 
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5 
คุณปู่ข้าพเจ้าเป็นคนน่านบัถือ ขา้พเจา้ไดเ้คยเรียนรู้หลายส่ิงหลายอยา่งจากท่านมาแลว้ในอดีต 
ขา้พเจา้เล่าใหท้่านฟังจนหมดวา่เร่ืองราวมนัเป็นมาอยา่งไร แลว้ถามท่านวา่ “ปู่ คิดยงัไงล่ะครับ? 

คุณปู่ คิดวา่พระเจา้ทรงเรียกใหผ้มช่วยพวกเด็ก ๆ ท่ีตอ้งคดีฆาตกรรมนั้นไหม?” 
“ไม่ ปู่ ไม่คิดอยา่งนั้นดอก” คุณปู่ พดู 
“แต่มีเหตุการณ์หลายอยา่ง...” ขา้พเจา้เร่ิม 
“ปู่ คิด” ท่านกล่าวต่อไป “ทางน่ะมนัปิดแน่นเสียยิง่กวา่ท่ีลูกเคยพบมาเสียอีก ปู่ คิดวา่พระเจา้คง

จะไม่ใหห้ลานพบเด็กเจ็ดคนนัน่อีกนานทีเดียว ปู่ จะบอกใหว้า่ท าไม เพราะถา้หลานพบเขาแลว้ หลาน
จะคิดเอาวา่หลานท าหนา้ท่ีท่ามกลางพวกเด็กวยัรุ่นในนิวยอร์คแลว้ ปู่ วา่พระเจา้ทรงมีแผนการยิง่ใหญ่
กวา่นั้นใหห้ลานท า” 

“เอะ๊ ปู่ หมายความวา่ไงครับ?” 
“ปู่ รู้สึกวา่พระเจา้คงไม่ตอ้งการใหห้ลานพบ เพียงเด็กเจด็คนเท่านั้น เดวิด แต่จะใหพ้บกบัเด็ก

นบัพนั ๆ คนท่ีเหมือนอยา่งนั้น” 
คุณปู่ คอยใหข้อ้ความเหล่านั้นซึมซาบเขา้สู่ใจขา้พเจา้แลว้ท่านกล่าวต่อไปวา่ 
“ปู่ หมายความวา่พวกเด็ก ๆ ท่ีเปล่าเปล่ียว จิตใจหวาดผวาในนิวยอร์ค อาจจะกระท าฆาตกรรม

เพื่อตนจะรู้สึกต่ืนเตน้บา้ง สนุกสนานบา้ง นอกจากลูกจะช่วยพวกเขาได ้ปู่ รู้สึกอยา่งน้ีนะเดวดิวา่หลาน
จะตอ้งขยายขอบเขตวงงานออกไป” 

คุณปู่ มีวธีิพดูเร้าใจขา้พเจา้ เม่ือก่อนหนา้น้ี ขา้พเจา้อยากจะหนีไปเสียใหพ้น้ ๆ จากเมืองน้ี แต่มา
บดัน้ีขา้พเจา้กลบัอยากจะรีบกลบัไปตั้งตน้ท างาน 

คุณปู่ ยิม้ แลว้กล่าววา่ “พดูน่ะะมนัง่าย แต่คอยใหห้ลานไดพ้บกบัเด็กเหล่านั้นเสียก่อนท่ีจะคิด
ท าอะไร พวกนั้นคงมีความจงเกลียดจงชงัและบาปอยา่งท่ีหลานคิดไม่ถึงทีเดียว เขายงัเด็กอยู ่ แต่ก็รู้จกั
ฆ่ากนั รู้จกัข่มขืนกนั หลานจะท าอยา่งไรกบัส่ิงเหล่าน้ีเม่ือไปพบกบัเขา 

ขา้พเจา้ตอบท่านไม่ได ้
“ปู่ จะตอบใหฟั้งเอง เดวี ่ แทนท่ีจะไปมองหาส่ิงเหล่าน้ี จงจบัตาดูหวัใจของพระกิตติคุณ หลาน

วา่ขอ้นั้นกล่าววา่อยา่งไร 
ขา้พเจา้สบตาท่าน “หลานไดย้นิปู่ เทศน์เร่ืองนั้นบ่อย ๆ แลว้” ขา้พเจา้กล่าว “หลานจะเล่าใหฟั้ง

อยา่งท่ีปู่ พดูเอง หัวใจของพระกติติคุณคือ ความเปลีย่นแปลง เป็นการมีชีวติใหม่”  
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“หลานพดูไดค้ล่องดี เดวดิ แต่ถา้หลานเห็นท่ีพระเจา้ทรงท าแลว้ หลานจะตอ้งต่ืนเตน้ทีเดียว 
ทฤษฎีนั้นถูกแลว้ ง่ายมากเสียดว้ย ผู้ทีไ่ด้รู้จักรพระเจ้าจะต้องเปลีย่นแปลงใหม่” 
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6 
เมื่อข้าพเจ้าขับรถไปสู่นิวยอร์คในคร้ังต่อไป ขา้พเจา้มีความคิดเปล่ียนไปเป็นอีกอยา่งหน่ึง 

ขา้พเจา้ไม่ใช่ผูส้อนศาสนาธรรมดาอีกต่อไปท่ีช่วยเด็กเจด็คนท่ีถูกขอ้หาคดีฆาตกรรม เป็นเวลาส่ีเดือนท่ี
ขา้พเจา้เดินไปตามถนนในนครนิวยอร์ค เดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ค.ศ. 1958
ขา้พเจา้ขบัรถไปสู่เมืองนั้นสัปดาห์ละคร้ังในเวลาวนัหยดุ 

ในวนัหยดุคร้ังแรก ขา้พเจา้ถามเจา้หนา้ท่ีต ารวจถึงทางไปเบดฟอร์ด-สตายเวเซน เป็นคร้ังแรกท่ี
ขา้พเจา้ไปในแถบท่ีมีการฆาตกรรมมากกวา่ท่ีไหนหมด ขา้พเจา้ไม่ทราบแมแ้ต่นอ้ยวา่สถานท่ีแถบน้ี สัก
วนัหน่ึงขา้งหนา้ ขา้พเจา้จะคุน้กบัมนัเหมือนกบัถนนท่ีบา้นทีเดียว 

ขณะท่ีขา้พเจา้ขบัรถชา้ ๆ ไปตามถนน ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงเหมือนเสียงปืนยงิสามนดั แต่ไม่เห็น
มีคนบนถนนสนใจเลยภายในไม่ก่ีนาที เสียงรถต ารวจเปิดสัญญาภยัดงัลัน่แล่นเขา้มาเบนหนา้รถเขา้ชิด
ขอบถนนเปิดไฟแดงแวบ่วาบ มีคนเพียงหกคนเท่านั้นท่ีหยดุดูเม่ือเขาหามเอาชายคนหน่ึงออกมาจาก
หอ้งเช่าหลงัหน่ึง แขนตกห้อย เลือดไหลแดงฉาน 

บางคร้ังเม่ือขา้พเจา้เหน็ดเหน่ือยขา้พเจา้กลบัไปข้ึนรถ ดึงผา้ห่มออกมาห่มตวั แลว้หลบัไป 
แต่ทุกวนัน้ี ขา้พเจา้จะไม่ยอมท าอยา่งนั้นเป็นอนัขาดขา้พเจา้รู้ดีแลว้ อนัตรายจากผูใ้หญ่หรือ

พวกวยัรุ่นยงัไม่มากเท่าไร แต่อนัตรายจากพวกเด็ก ๆ น่ะซิ เด็กเหล่านั้นอายแุปดเกา้หรือสิบขวบ ชอบ
ตามไปกบัพวกแก๊งต่าง ๆ แลว้พกมีดบา้ง ปืนบา้งติดตวัไปเหมือนพวกโต ๆ เด็กเหล่านั้นคิดวา่ ถา้เขาไป
ใชอ้าวธุเหล่านั้นก็แสดงวา่ เขาเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวั 

แต่เม่ือขา้พเจา้ต่ืนข้ึนก็ปลอดภยัดีทุกคร้ัง 
ในระหวา่งส่ีเดือนน้ี ขา้พเจา้รู้จกัถนนในนิวยอร์คดีข้ึนมาเรียกบัแองเจลโลช่วยเหลือขา้พเจา้

มาก 
“แองเจลโล” ขา้พเจา้เรียกเขาในวนัหน่ึง ขณะท่ีเราเดินไปตามถนนฮาเลมดว้ยกนั “เธอวา่อะไร

เป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุดของพวกเด็ก ๆ ในเมืองน้ี” 
“ความเหงาซิครับ” แองเจลโลตอบข้ึนมาทนัควนั  
เป็นค าตอบท่ีแปลก เหงาเม่ืออยูใ่นเมืองท่ีมีคนถึง 8 ลา้นคน แต่แองเจลโลก็วา่พวกเขามี

ความรู้สึกเช่นน้ีก็เพราะไม่มีใครรักเขา ขา้พเจา้ยิง่รู้จกันิวยอร์คคดีเท่าไรก็ยิง่แน่ใจวา่แองเจลโลพดูถูก 
ก่อนหนา้ท่ีขา้พเจา้จะไปท่ีนัน่ ขา้พเจา้ไม่รู้วา่แก๊งวยัรุ่นน้ีเป็นอยา่งไร เราเคยมีแก๊งเด็ก

เหมือนกนัเม่ือขา้พเจา้ยงัเป็นเด็กในเมืองพิทสเบิร์ก เราจะไปชุมนุมกนัหลงัโรงเรียนเลิกและตั้งสโมสร
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ข้ึนท่ีลานท่ีไหนสักแห่ง แต่เราก็ไม่เคยท าอะไรเกินไปกวา่จบักลุ่มคุยกนั เร่ืองผูห้ญิงบา้ง เร่ืองรถยนต์
บา้ง คุยเร่ืองกีฬาหรือไม่ก็เร่ืองพอ่แม่ 

มีแก๊งอยา่งน้ีในนิวยอร์คดว้ย แต่พวกแก๊งวยัรุ่นนั้นต่างออกไปมาก แก๊งเหล่าน้ีชอบตะลุมบอน
กนั ขนาดถึงเป็นถึงตายกนัทีเดียว ขา้พเจา้ทราบมาเร่ืองหน่ึงวา่ ใชเ้วลากะการณ์ถึงสองเดือนเตม็ ๆ อีก
เร่ืองหน่ึง ในตอนบ่ายสองโมง เด็กสิบคนยงัป้วนเป้ียนด่ืมน ้าอดัลมอยูต่รงมุมถนนอยู ่ แต่พอส่ีโมงเยน็
วนัเดียวกนันั้นเอง เด็กคนหน่ึงตายเสียแลว้ อีกสองคนบาดเจบ็อยูใ่นโรงพยาบาล ไดเ้กิดศึกใหญ่ระหวา่ง
สองแก๊งเพียงระยะสองชัว่โมงเท่านั้น 

ยงัมีแก๊งต่าง ๆ มากมายในนิวยอร์ค  นอกจากพวกแก๊งสังคม แก๊งท าศึกแลว้ ยงัมีแก๊งท่ีมี
พฤติกรรมพิลึกพิลัน่อีกมากเม่ือขา้พเจา้รู้จกักบัเด็กพวกน้ีมากข้ึน ขา้พเจา้ก็ไดท้ราบวา่ เด็กเหล่าน้ีไปมัว่
สุมกนัอยูใ่นหอ้งเช่าวา่ง ๆ ตอนหลงัโรงเรียนเลิก บางคณะก็รวมหวักนักระชากขาแมวออก บางคณะก็
ใส่ใจในเร่ืองทางเพศแต่อยา่งเดียว มีบ่อยคร้ังท่ีพวกเด็กหนุ่มเล่าใหข้า้พเจา้ฟังวา่เขาจะไปชุมนุมกนัตาม
มุมมืดในสวนสาธารณะ หอ้มลอ้มเด็กคู่หน่ึงซ่ึงประกอบกิจทางเพศจนส าเร็จ 

ภาพลามกท่ีมีอยูม่ากมายตามท่ีต่าง ๆ มีส่วนช่วยใหเ้ป็นดงัน้ี ไม่แต่เพียงภาพโป๊ท่ีขายตามส่ีแยก 
อยา่งเดียวยงัมีภาพวาด ภาพถ่ายอนาจารต่าง ๆ พวกเด็ก ๆ เล่าวา่เขาใชภ้าพเหล่านั้นเป็นแบบอยา่ง ทั้งยงั
เอาภาพเหล่านั้นออกอวดให้ขา้พเจา้ดูดว้ย 

มีส่ิงหน่ึงทีเ่ลวร้ายทีสุ่ด น่ันก็คือ ติดยาเสพติด ไม่ช้าข้าพเจ้ากเ็ข้าไปถึง แหล่งที่เขาแอบซ้ือขาย
กญัชากนัในสนามโรงเรียนน่ะเอง เขาพดูถึงการคา้ของเขาอยา่งเสรีเขายงับอกใหข้า้พเจา้ลองดูเสียดว้ย 
ถา้ขา้พเจา้สนใจอยากจะทราบ พอขา้พเจา้เอารูปในหนงัสือพิมพเ์ป็นรูปเด็กหนุ่มตวัขดตวังอดว้ยความ
เจบ็ปวดอยูบ่นเตียงในโรงพยาบาล ในขณะท่ีท าการรักษาใหอ้ดยาใหเ้ขาดู เขากลบัหวัเราะเยาะขา้พเจา้ 

“โธ่! กลวัไปได”้ เขาพดู “นัน่มนัติดเฮโรอินต่างหากกญัชานิดหน่อยไม่เป็นไรดอก เหมือนกบั
สูบบุหร่ีน่ะแหละ ลองดูซกัตวัเถอะน่า” 

จริงท่ีกญัชาไม่ท าให้ติดเท่าไร แต่มนัจะช่วยใหติ้ดเฮโรอินเร็วข้ึน น่ีเป็นยาเสพติดท่ีทารุณท่ีสุดท่ี
มนุษยเ์คยรู้จกัมา คร้ังหน่ึงเม่ือขา้พเจา้ก าลงัเดินไปตามถนนในระหวา่งส่ีเดือนน้ี ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงร้อง
กรีด ไม่มีใครใส่ใจแมแ้ต่นอ้ย เสียงร้องยงัคงดงัต่อไป ดงัต่อไป... 

“เสียงเหมือนคนร้องก าลงัเจ็บปวด” ขา้พเจา้กล่าวกบัผูห้ญิงคนหน่ึง ซ่ึงทา้วแขนกบัขอบ
หนา้ต่างชั้นสองในตึกเดียวกนั 

เธอตะแคงหูฟังสักครู่แลว้ยกัไหล่ 
“อยูช่ั้นสามแน่ะ” เธอวา่ “น่ากลวัเหลือเกิน อาย ุ 20 ปี เท่านั้นเอง แกติดเฮโรอินงอมแงม แลว้

ไม่ไดม้นัมา” 
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“คุณก็รู้ซิวา่เป็นใคร” 
“รู้จกัเขามาตั้งแต่แบเบาะแลว้” 
“เราช่วยอะไรเขาไม่ไดเ้ชียวหรือ” 
“ช่วยรึ ความตายเท่านั้นท่ีจะช่วยเขาได”้ 
“พาเขาไปโรงพยาบาลดีไหม?”  
หญิงผูน้ั้นมองหนา้ขา้พเจา้ “โธ่คุณ” เธอชะงกัสักครู่  
“คุณยงัใหม่ต่อท่ีน่ีนกั” 
“จริงซิ” 
“คุณจะเอาคนท่ีติดยาจนงอมแงมไปโรงพยาบาลน่ะ ไม่ส าเร็จหรอกจะบอกให้ 
หลายเดือนต่อมา ขา้พเจา้ก็ทราบวา่ ถูกของเธอทีเดียวมีโรงพยาบาลไม่เสียเงินในนครนิวยอร์

คเพียงแห่งเดียวท่ีรักษาคนติดยาเสพติด โรงพยาบาลเตม็จนลน้ มีคนมากมายท่ีพยายามจะเขา้ไปรักษา
แต่ก็ไม่มีท่ีให ้ นอกจากโรงพยาบาลน้ีแลว้ก็ยงัมีโรงพยาบาลท่ีไม่เสียเงินอีกแห่งหน่ึง ส าหรับคนท่ีติดยา
เสพติดทัว่อเมริกนัไปรักษาได ้

ความว้าเหว่ สงครามระหว่างพวก พวกทียุ่่งเร่ืองทางเพศ และติดยาเสพติด เหล่าน้ีลว้นเป็น
ปัญหาท่ีขา้พเจา้ก าลงัเผชิญมนัอยู ่ ขา้พเจา้ไปตามสถานีต ารวจ สนทนากบันกัสังคมสงเคราะห์ และ
เจา้หนา้ท่ีท าทณัฑบ์น คน้ควา้หาหนงัสือตามหอ้งสมุดสาธารณะอ่านเป็นเวลาหลาย ๆ ชัว่โมง แต่ปัญหา
เด็กวยัรุ่นในนิวยอร์คก็ยงัคงเกาะใจขา้พเจา้แน่นจนขา้พเจา้เกือบจะยอมแพอ้ยูแ่ลว้ เม่ือมาถึงขั้นน้ี พระ
วญิญาณของพระเจา้ก็ไดย้ืน่มือเขา้มาช่วยเหลือ 

คร้ังน้ีพระองคไ์ม่ไดช่้วยอยา่งน่าแปลกประหลาด พระองคเ์พียงแต่ใหข้า้พเจา้เกิดความคิด
ข้ึนมา 

ขา้พเจา้ก าลงัขบัรถกลบับา้น ขา้พเจา้นึกถามตนเองวา่ “สมมติวา่ เจา้จะไดพ้รวเิศษให้นึกเอาได้
อยา่งหน่ึงเพื่อช่วยเด็กเหล่าน้ี เจา้จะนึกขออะไรท่ีเจา้เห็นวา่ดีท่ีสุด” 

ขา้พเจา้ทราบค าตอบดีวา่ เขาสามารถจะเร่ิมตน้ชีวติใหม่อีกใหมี้เน้ือหนงัมงัสาใหม่ และบุคคิก
ลกัษณะใหม่เหมือนเด็กแรกเกิดท่ีไม่ประสีประสากบัอะไรทั้งส้ิน ยิง่กวา่นั้น ในระหวา่งท่ีเขาเติบโตข้ึน
น้ีใหเ้ขาไดแ้วดลอ้มไปดว้ยความรัก แทนท่ีจะมีแต่ความเกลียดชงั และความหวาดหวัน่ 

แต่น่ียอ่มเป็นไปไม่ไดแ้น่ ผูท่ี้อยูใ่นวนัรุ่นเยีย่งพวกเขาน้ีจะลบอดีตใหห้มดไปไดอ้ยา่งไร และ
จะสร้างส่ิงแวดลอ้มใหม่ส าหรับเด็กหนุ่มเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไรเล่า? “น่ีเป็นความฝันท่ีพระองคใ์ส่เขา้มาไว้
ในใจขา้พเจา้ หรือขา้พเจา้ฝันเพอ้เจอ้ไปเองพระองคเ์จา้ขา้?” 

เขาจะตอ้งเร่ิมตน้กนัใหม่ ตอ้งแวดลอ้มไปดว้ยความรัก 
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เป็นความคิดท่ีผดุข้ึนในใจของขา้พเจา้ ชดัเจนเหมือนเม่ือขา้พเจา้ไดรั้บค าสั่งคร้ังแรกใหไ้ป
นิวยอร์ค พร้อมกบัความคิดน้ี ขา้พเจา้นึกเห็นภาพบา้นท่ีพวกเด็ก ๆ จะไปมาหาสู่กนัได ้เป็นบา้นดีพร้อม
จริง ๆ ท่ีจะเป็นเหมือนกบับา้นของพวกเขาเอง เป็นท่ี ๆ จะตอ้นรับเขาและรักเขา เขาอยากจะมาอยู่
เม่ือไรก็ไดต้ามใจปรารถนา ประตูบา้นจะเปิดตอ้นรับทุกเม่ือ มีเตียงมากมายใหพ้วกเขานอน มีเส้ือผา้
สวมใส่ มีหอ้งครัวขนาดใหญ่ 

“โอ ้พระเจา้เจา้ขา้” ขา้พเจา้กล่าวข้ึนมาดงั ๆ “ช่างเป็นความฝันท่ีเลอเลิศอะไรอยา่งนั้น! จะตอ้ง
ใชก้ารอศัจรรยอ์ยา่งท่ีขา้พเจา้ไม่เคยพบมาก่อนเลยช่วยจึงจะส าเร็จ 
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7 
จะเป็นไปได้จริง ๆ หรือ ท่ีพวกแก๊งวยัรุ่นในนิวยอร์ค และติดยาเสพติดเหล่าน้ี จะเปล่ียนทาง

ด าเนินชีวติมาเป็นแบบท่ีขา้พเจา้ฝันน้ี ขา้พเจา้จ  าไดว้า่ คุณปู่ ขา้พเจา้ไดย้นืยนัวา่ พระกิตติคุณท าให้
เปล่ียนชีวติใหม่ได ้ขา้พเจา้จ  าขอ้พระคมัภีร์ท่ีท่านยกมาอา้งไดข้ึ้นใจ ขอ้นั้นมีวา่ “เราบอกท่านตามจริงวา่ 
ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ จะเขา้ในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้ 

ถา้เด็กเหล่าน้ีจะเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงนั้นจะตอ้งมาจากใจ ขา้พเจา้ทราบวา่ ข้าพเจ้าเอง
ท าใหเ้ป็นอยา่งนั้นไม่ไดน่ี้จะตอ้งเป็นหนา้ท่ีพระวญิญาณของพระเจา้ แต่บางทีขา้พเจา้อาจจะเป็น
ช่องทางใหพ้ระวิญญาณของพระเจา้เขา้ไปถึงจิตใจของเด็กเหล่าน้ีได ้

มีเพียงทางเดียวท่ีจะทราบได ้ตั้งแต่แรกมาจนกระทัง่ถึงเด๋ียวน้ี ขา้พเจา้ไดแ้ต่เดินไปเดินมา บดัน้ี 
ขา้พเจา้จะตอ้งท าอะไรลงไปสักอยา่งหน่ึง ขา้พเจา้จะไปพดูกบัพวกเด็ก ๆ ดูแลว้วางใจใหพ้ระวญิญาณ
เขา้สู่ใจเขา ขา้พเจา้เท่ียวไปถามตามท่ีต่าง ๆ ในนิวยอร์ควา่ แก๊งท่ีดุร้ายท่ีสุดในเมืองน้ีเป็นแก๊งไหน? ต่าง
บอกตรงกนัเป็นเสียงเดียววา่ เป็นสองแก๊งน้ี คือ แก๊งอาจารย์กบัแก๊งมัวมัว ทั้งสองแก๊งนีอ้ยู่ทีฟ่อร์ทกรีน 
ต าบลบรุ๊กคลิน 

แก็งเหล่าน้ีมีท่ีชุมนุมของตนอยูใ่นอาคารสงเคราะห์ท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ อาคารสงเคราะห์ฟอร์กรีน 
มีคนมากกวา่สามหม่ืนคนอยูใ่นหอ้งเช่าท่ีเป็นชุด ส่วนมากเป็นนิโกร และลาตินอเมริกนัแก๊งอาจารยเ์ป็น
โกร แก๊งมวัมวั เป็นสเปญ สองแก๊งน้ีจะรวมหวักนัป้องกนัถ่ินท่ีอยูข่องตนจากแก๊งอ่ืน ๆ คร้ังน้ีเขา
ประกาศจะท าศึกกบัพวกต ารวจ 

เขาคิดหาวธีิโจมตีต ารวจ โดยคอยซุ่มอยูบ่นหลงัคา เอากระสอบทรายวางไวต้ามขอบหลงัคา 
พอเจา้หนา้ท่ีต ารวจเดินผา่นไป เขาจะผลกักระสอบหนกั 40 กิโลกรัมใหต้กลงมาทบั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ไม่มีท่ีไหนให้พระเจา้กระท าการดีเท่ากบัท่ีฟอร์ทกรีนน้ี เชา้ตรู่วนัศุกร์ ขา้พเจา้พา
เพื่อนไปคนหน่ึงเป็นนกัเป่าแตร ช่ือ จิมม่ี สตอล ไปยงัอาคารสงเคราะห์ฟอร์ทกรีน 

“เธอยนือยูใ่กล ้ๆ เสาไฟตน้น้ีเถอะ” ขา้พเจา้บอกจิมม่ี “เป่าแตรไป ถา้มีคนมามาก ฉนัจะข้ึนไป
ยนืบนฐานเสาไฟพดูกบัคนฟัง” 
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ขา้พเจา้เห็นรถต ารวจมาจอดท่ีริมขอบถนน 
 
เม่ือเขาตั้งตน้เป่าแตร หนา้ต่างหอ้งตรงขา้มกบัดา้นถนนก็เปิดออก พร้อมกบัใบหนา้โผล่ออกมา

สลอน พวกเด็ก ๆ กรูกนัออกมาจากตึก ต่างต่ืนเตน้เพราะเสียงเพลง พากนัถามวา่ “คณะละครสัตวม์า
เล่นท่ีน่ีหรือ? เราจะเดินขบวนกนัหรือไง” 

ขา้พเจา้บอกกบัจิมม่ีให้เป่าแตรต่อไป 
พวกต่อมาเป็นเด็กวยัรุ่น บางคนสวมเส้ือนอกสีแดงสดติดปลอกแขนสีแดง และมีตวัอกัษร ม ม 

เยบ็ติดหราไวท่ี้ขา้งหลงั บางคนก็สวมกางเกงรัดรูปคบัต้ิว เส้ือเชิร์ตสีฉูดฉาด และรองเทา้พื้นบาง ปลาย
แหลม เกือบทุกคนสวมหมวกแบบทรงเต้ียขอบแคบ แลว้สวมแวน่ตากนัแดด 

หลงัจากท่ีมีเด็กหนุ่มสาวมาไดป้ระมาณ 100 คน ขา้พเจา้ก็ปีนข้ึนไปยนืบนฐานเสาไฟ เร่ิมกล่าว
ปราศรัย พวกเด็ก ๆ ต่างตะโกนกนัเอ็ดอึง บา้งก็ตะโกนหยาบ ๆ คาย ๆ จิมม่ีถึงกบัส่ายหนา้แลว้ท าปาก
บอกขา้พเจา้วา่ “เขาไม่ไดย้นิเธอหรอก” 

ในขณะนั้นก็มีผูม้าขจดัปัญหาใหข้า้พเจา้ เสียงตะโกนของพวกเด็กสงบไปอยา่งกะทนัหนั 
ขา้พเจา้มองขา้มศีรษะของเด็กเหล่านั้นไปก็เห็นรถต ารวจมาจอดท่ีริมขอบถนน นายต ารวจกา้วออกมา
แหวกทางฝ่ากลุ่มคนเขา้มา 

“เอาละ แยกยา้ยกนัไปได”้ 
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พวกเด็ก ๆ เปิดทางใหต้ ารวจเขา้มา แลว้ปิดทางขา้งหลงัตามเดิม 
“ไหน ลงมาซิ” นายต ารวจนายหน่ึงกล่าวกบัขา้พเจา้เม่ือขา้พเจา้หนัมาเผชิญหนา้เขา เขาก็วา่ “น่ี

จะท าอะไรกนันะ ก่อการจลาจลหรือไง?” 
“ผมก าลงัเทศนาอยูค่รับ” 
“เทศน์ท่ีน่ีไม่ได ้แถวน้ีไม่มีคนมานัง่มัว่สุมกนัก็ยุง่พออยูแ่ลว้” 
พวกเด็กหนุ่มสาวกลบัพากนัตะโกนไม่ใหต้  ารวจขดัขวางการเทศนา เขาวา่ผดิรัฐธรรมนูญ 

ต ารวจไม่เห็นดว้ย ก่อนท่ีจิมม่ีกบัขา้พเจา้จะรู้วา่อะไรเป็นอะไร เราก็เห็นวา่เราถูกคุมตวัฝ่าคนมาท่ีรถ
ต ารวจ 

ท่ีสถานี ขา้พเจา้ย  ้าค  าท่ีพวกเด็ก ๆ พดูอีกที “ขอถามหน่อยไดไ้หมครับ” ขา้พเจา้วา่ “ผมไม่มี
สิทธ์ิท่ีจะพดูตามท่ีสาธารณะในฐานท่ีผมเป็นพลเมืองดอกหรือ?” 

“ก็ได”้ ต ารวจยอมรับ “ตราบเท่าท่ีคุณพดูใตธ้งอเมริกา” 
 ดงันั้น คร่ึงชัว่โมงต่อมา เราก็ออกไปอีก คร้ังน้ีมีธงอเมริกาใหญ่โบกสะบดัอยูเ่บ้ืองหลงัเรา 

ขา้พเจา้ขอยมืมา้มาส าหรับยนืดว้ยในคราวน้ี 
จิมม่ีหนัไปเป่าแตรทัว่ทั้งส่ีทิศ พวกเด็ก ๆ มาออกนัอยูร่อบตวัเรา คร้ังน้ีเราเป็นวีรบุรุษ เพราะ

เราข้ึนมา้เทศน์ไดอี้กทั้ง ๆ ท่ีกฎหมายหา้ม แต่กิริยาของพวกเขาไม่มีท่าทีวา่จะดีข้ึน ยงัคงเป่าปาก ฮาป่า
เสียงดงัสนัน่ 

ขา้พเจา้พยายามจะพดู แต่ไม่มีใครฟัง 
ขา้พเจา้กม้ศีรษะลงอธิษฐานดว้ยความหมดหวงั 
“พระเจา้เจา้ขา้” ขา้พเจา้กล่าว “ไม่มีใครยอมฟังขา้พเจา้ 
ถา้พระองคก์ าลงัท าพระราชกิจอยูใ่นท่ีน้ี ขา้พเจา้ก็ขอใหพ้ระองคท์  าใหพ้วกเขาฟังขา้พเจา้ดว้ย” 
ขณะท่ีขา้พเจา้อธิษฐาน ไดเ้กิดมีความเปล่ียนแปลงข้ึน 
เป็นพวกเด็กเล็กท่ีสุดท่ีนัง่ลงก่อนแต่เม่ือขา้พเจา้เงยหนา้ข้ึนก็เห็นเด็กรุ่นโตหลายคนถอดหมวก

ออก ยนืกม้หนา้แสดงความคารวะอยู ่
ขา้พเจา้รู้สึกตกใจท่ีเห็นเขาเงียบลงไปทนัที จนคิดไม่ออกวา่จะพดูอะไรดี 
ในท่ีสุด ขา้พเจา้ก็เร่ิมพดู โดยเลือกขอ้ความจากพระธรรม ยอห์นบท 3 ขอ้ 16 ท่ีวา่ “เพราะวา่

พระเจา้ทรงรักมนุษยจ์นไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้น
จะมิไดพ้ินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” ขา้พเจา้บอกเขาวา่พระเจา้ทรงรักเขา พระองคท์รงทราบวา่ เขาเป็น
อยา่งไร ทรงทราบถึงความเกลียดชงั ความโกรธ ทรงทราบดว้ยวา่ มีบางคนในพวกเขาท่ีฆ่าคนตาย
มาแลว้ ทั้งยงัทรงทราบดว้ยวา่ ในอนาคตเขาจะเป็นอยา่งไร 
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จบเท่านั้นเอง ขา้พเจา้กล่าวในส่ิงท่ีอยากจะพดูหมดแลว้ทัว่ทั้งถนนเงียบสงดั ขา้พเจา้สามารถ
ไดย้นิเสียงธงสะบดัพล้ิวอยูท่า่มกลางสายลม ขา้พเจา้เล่าใหพ้วกเด็กหนุ่มสาวฟังวา่ ขา้พเจา้จะขอใหมี้
อะไรพิเศษสักอยา่งเกิดข้ึนส าหรับเขา ขา้พเจา้อาจจะขอใหมี้ส่ิงประหลาดมหศัจรรยเ์กิดข้ึน ต่อไปน้ี
ขา้พเจา้จะขอใหชี้วติของเขาเปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิง ขา้พเจา้กม้ศีรีษะลงอีกและอธิษฐาน ขอใหพ้ระ
วญิญาณของพระเจา้ท าหนา้ท่ีของพระองค ์ เม่ือขา้พเจา้เงยหนา้ข้ึนอีกคร้ัง ไม่มีใครขยบัเขยื้อนขา้พเจา้
ถามวา่ มีใครไหมอยากจะกา้วออกมาขา้งหนา้เพื่อเราจะไดซ้กัถามกนับา้ง ไม่มีใครตอบรับ 

เป็นสถานการณ์ท่ีท าใหข้า้พเจา้ไม่สบายใจ ขา้พเจา้ไดย้อมใหพ้ระวิญญาณของพระเจา้ทรงน า
แลว้ แต่ดูพระองคจ์ะไม่น าแมส้ักทางเลย 

แลว้ทนัใดนั้น ขา้พเจา้ก็ไดย้ินเสียงตวัเองพดูข้ึนโดยท่ีตนเองก็ไม่ตั้งใจวา่ 
“เอาละ มีผูบ้อกฉนัวา่ มีแก๊งท่ีเก่งมากอยูส่องแก๊งท่ีฟอร์ทกรีนน่ี ฉนัขอพดูกบัหวัหนา้และรอง

หวัหนา้หน่อยไดไ้หม ถา้เธอตวัโตและเก่งจริง คงจะไม่วา่อะไรใช่ใหม่ท่ีจะข้ึนมาทกัทายกบันกัเทศน์
ผอมคนน้ีบา้ง” 

ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่ ท าไมขา้พเจา้ถึงไดก้ล่าวเช่นน้ีออกไปแต่มาบดัน้ี เม่ือขา้พเจา้หวนไปนึกถึง
เร่ืองเก่า ๆ บางทีนัน่จะเป็นค ากล่าวท่ีน่ากล่าวท่ีสุดก็ได ้ ไม่มีใครขยบัเขยื้อนสักครู่หน่ึง แลว้มีคนหน่ึง
ทางทา้ยกลุ่มพดูข้ึนวา่ 

“เป็นอะไรล่ะ บัก๊บอร์ด กลวัรึไง?” 
มีเด็กร่างใหญ่ผวิด าคนหน่ึงกา้วออกมาจากทางตอนทา้ยกลุ่มอยา่งเช่ืองชา้ เขาเดินข้ึนมา

ขา้งหนา้ เด็กคนท่ีสองเดินตามมาในมือถือไมเ้ทา้ ทั้งสองคนสวมแวน่ด า ตามทางท่ีเขาเดินฝ่ากลุ่มเด็ก
ข้ึนมา เขาชวนเด็กอีกสองคนมาดว้ย แลว้ทั้งส่ีคนก็มายนือยูเ่บ้ืองหนา้ขา้พเจา้ 

“แตะมือกนัก็ได ้คุณนกัเทศน์” เขากล่าว “ผมช่ือบัก๊บอร์ด เป็นหวัหนา้แก๊งอาจรรย”์ 
ขา้พเจา้ยงัคงไม่เขา้ใจศพัทแ์ผลง ๆ ท่ีคนในนิวยอร์คใชก้นัแต่เม่ือเขายื่นมือออกมา ขา้พเจา้ก็

พยายามจะเอ้ือมไปจบั “แตะมือกนัเท่านั้นก็พอ คุณนกัเทศน์” บัก๊บอร์ดกล่าว แลว้เขาก็เล่ือนมือมาแตะ
กบัมือของขา้พเจา้ เขายนืส ารวจขา้พเจา้อยา่งอยากรู้อยากเห็นอยูส่ักครู่ “ถูกของคุณ คุณนกัเทศน์ คุณท า
ใหเ้ราสนใจเร่ืองของคุณได”้ 

แลว้บัก๊บอร์ดก็แนะน าใหข้า้พเจา้รู้จกัรองหวัหนา้ ช่ือสแตก๊โคช้ กบัสมุนมือขวาของเขาอีกสอง
คน 

ขา้พเจา้ใจเตน้เป็นตีกลอง บอกกบัเด็กหนุ่มทั้งส่ีวา่ ไม่ใช่ขา้พเจา้หรอกท่ีท าใหเ้ขาสนใจ แต่เป็น
พระวญิญาณของพระเจา้ ขา้พเจา้บอกเขาวา่ พระเจา้ทรงพยายามจะแทรกผา่นความเยอ่หยิง่ลงไปสู่ใจ
เขา ผา่นความจองหอง” ขา้พเจา้พดูพลางมองสบตาเขา “กบัความอ่ิมอกอ่ิมใจของเธอลงไป ทั้งหมดน้ี
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เป็นเหมือนเปลือกท่ีหุม้ความหงอยเหงาเปล่าเปล่ียวและความหวาดหวัน่ของตวัเธอ พระวญิญาณ
อยากจะเขา้ไปภายในเปลือกนั้น แลว้ช่วยใหเ้ธอตั้งตวัใหม่อีก” 

“แลว้เราจะตอ้งท าอะไรบา้งล่ะ?” 
“จะท าอะไรน่ะรึ?” ขา้พเจา้ถาม “อา้ว ก็คุกเข่าลงตรงน้ีแหละ บนถนนน่ี ขอใหพ้ระวิญญาณของ

พระเจา้เขา้มาในชีวติของเธอ เพื่อจะไดเ้ป็นคนใหม่น่ะซิ เป็นไปไดที้เดียวนะ” 
น่ิงกนัอยูน่าน เป็นคร้ังแรกท่ีขา้พเจา้เกิดสงสัยวา่ กลุ่มคนก าลงัคอยดูอยูอ่ยา่งเงียบกริบ ดูวา่จะ

เกิดอะไรข้ึน ในท่ีสุดสแตก๊โคช้ ก็พดูข้ึนดว้ยเสียงแตกพร่าจนผดิสังเกตวา่  
“บัก๊บอร์ด แกท ามั้ยล่ะ ถา้แกท ากนัก็ท า” 
เบ้ืองหนา้สายตาท่ีแสดงความฉงนฉงายของขา้พเจา้นั้นเอง หวัหนา้ทั้งสองของแก๊งท่ีน่ากลวั

ท่ีสุดในยวิยอร์ค ทรุดตวัลงคุกเข่าอยา่งเช่ืองชา้ สมุนคู่ใจของเขาท าตามลูกพี่ ต่างคนต่างถอดหมวกออก
ถือไวอ้ยา่งคารวะ มีอยูส่องคนท่ีสูบบุหร่ี ต่างเอาบุหร่ีออกจากปาก ขวา้งลงไปในท่อระบายน ้า ขา้พเจา้
อธิษฐานสั้น ๆ วา่ 

“พระเยซูเจา้ขา้” ขา้พเจา้กล่าว “ลูกทั้งส่ีของพระองคท่ี์อยูท่ี่น่ี ก าลงัท าส่ิงท่ียากเหลือเกิน เขา
ก าลงัคุกเข่าอยูเ่บ้ืองหนา้ทุกคน ขอใหพ้ระองคเ์ขา้มาสู่ใจเขา และเปล่ียนใจใหเ้ขามีจิตใจใหม่ เขา
ตอ้งการใหพ้ระองคเ์อาความเกลียดชงั ชอบววิาทและความหงอยเหงาออกไปจากใจ เขาอยากจะทราบ
เป็นคร้ังแรกในชีวิตเขาวา่ เขายงัมีคนท่ีรักเขาอยูจ่ริง ๆ เขาก าลงัขอพระองคอ์ยู ่และพระองคจ์ะไม่ท าให้
เขาผดิหวงัแน่ อาเมน” 

บัก๊บอร์ด กบั สแตก๊โคช้ ลุกข้ึนยนื สมุนของเขายนืตามเขายงัคงกม้หนา้อยู ่ขา้พเจา้คิดวา่เขาคง
อยากจะออกไปอยูต่ามล าพงัสักครู่ อาจจะไปหาโบสถท่ี์ไหนสักแห่งก็ได ้

เด็กทั้งส่ีหนักลบั เดินฝ่าผูค้นออกไปโดยไม่พดูจากระไร 
จิมม่ีกบัขา้พเจา้ออกไปจากฟอร์ทกรีนอยา่งพิศวงงงงวยในขอ้ท่ีวา่ เรานึกไม่ถึงวา่พระเจา้จะ

ตอบค าอธิษฐานของเราอยา่งน่าแปลกประหลาดถึงเพียงน้ี บัก๊บอร์ด สแตก๊โคช้ กบัสมุนคู่ใจอีกสองคน
คุกเข่าอยูต่รงส่ีแยก ไม่น่าเช่ือเลยทีเดียว 

เราไดเ้ตรียมตวัรับปฏิกิริยาของหวัหนา้แก๊งมวัมวัอยา่งเปิดเผย หลงัจากท่ีหวัหนา้แก๊งอาจารย์
ออกไปแลว้ เด็กกลุ่มนั้นก็พากนัตะโกนวา่ 

“อิสราเอล นิกก้ี ตาแกบา้งละทีน้ี ออกไปเถอะน่า พวกนิโกรเขาไม่กลวัอะไรดอก ท าหนา้หดไป
ได”้ เสียงตะโกนยใุหเ้ขากา้วออกมาขา้งหนา้ 

อิสราเอล หวัหนา้แก๊งเป็นเด็กดีคนหน่ึงท่ีขา้พเจา้เคยพบมา เขาเอ้ือมมือมาสัมผสัมือกบัขา้พเจา้
อยา่งสุภาพ 
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นิกก้ีนั้นต่างออกไป ขา้พเจา้จ าความคิดของตนไดดี้เม่ือขา้พเจา้หนัมาดูหนา้เขา เขามีใบหนา้
กร้าวท่ีสุดเท่าท่ีขา้พเจา้เคยพบ 

“สวสัดี นิกก้ี” ขา้พเจา้เอ่ยทกั 
เขาปล่อยใหข้า้พเจา้ยืน่มืออกมาคา้ง ไม่มองแมแ้ต่หนา้ขา้พเจา้ เขาสูบบุหร่ีพน่ควนัโขมงออกมา

ทางมุมปาก 
“ใหน้รกกินเถอะ ผา่ซิ”เขาวา่ เขามีวธีิเคน้ค าพดูออกมาแปลก ๆ ท าใหเ้กือบจะเหมือนคนติดอ่าง

ไป 
“เธอคงไม่ชอบหนา้ฉนัเท่าไหร่ซินิกก้ี” ขา้พเจา้วา่ “แต่ฉนัมีความรู้สึกต่อเธอต่างออกไป ฉนัรัก

เธอ นิกก้ี” แลว้ขา้พเจา้กา้วเขา้ไปหาเขากา้วหน่ึง 
“เขา้มาใกลก้นัละกอ้” เขาพดูเคน้เสียง “เป็นไดเ้จ๋ียนเสียเลย” 
“ก็ได”้ ขา้พเจา้ตกลง “แมว้า่เธอจะแล่เน้ือฉนัออกเป็นช้ิน ๆ เอาตากไวบ้นถนนน้ี ทุกช้ินก็คงจะ

รักเธออยูดี่” เม่ือขา้พเจา้พดู ขา้พเจา้ก็นึกในใจวา่ เธอไม่มีวนัดีไดแ้น่ นิกก้ี ไม่มีความรักใดในโลกน้ีท่ีจะ
เขา้ไปสู่ใจเธอไดด้อก 

ก่อนท่ีเราจะออกจากต าบลบรุ๊กคลิน เราไดพ้าบัก๊บอร์ดกบัสแตก๊โคช้ไปติดต่อกบัศาสนาจารย์
ประจ าทอ้งถ่ินจะไดช่้วยทางจิตใจของเขาใหดี้ข้ึน “ฉนัคิดวา่ เราควรจะหมัน่ตรวจตราดูเขาบา้ง” ขา้พเจา้
พดูกบัจิมม่ี อนัท่ีจริงแลว้ เราทั้งสองคนคิดตรงกนัวา่ พวกเด็ก ๆ ก าลงัจะเล่นตลกกบัเรา 

เม่ือขา้พเจา้ปรับทุกขเ์ร่ืองน้ีกบัเกวน็ท่ีบา้น เธอดุขา้พเจา้ใหญ่ 
“เดวดิ วคิเคอร์สัน” เธอวา่ “คุณไม่รู้ดอกหรือวา่คุณไดม้าตรงตามความตอ้งการของคุณแลว้ คุณ

ขอใหพ้ระวิญญาณของพระเจา้ท าการอศัจรรย ์ แลว้คุณก็ไดรั้บส่ิงท่ีคุณพยายามจะเถียงวา่ไม่ใช่ คนท่ีเขา
ไม่เช่ือการอศัจรรยเ์ขาไม่อธิษฐานขอให้เกิดการอศัจรรยด์อก” 
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8 
คืนวนัหน่ึงในฤดูร้อน เดือนเมษายน ค.ศ. 1958 ขา้พเจา้เดินไปตามถนนจอแจแห่งหน่ึงใน

แถบสเปญฮาร์เล็ม พลนัหูก็ไดย้นิเสียงเพลง 
ขา้พเจา้ตอ้งแปลกใจท่ีท านองเพลงนั้นเป็นท านองเพลงสวดท่ีเราร้องกนัในโบสถ ์ แต่เน้ือร้อง

นั้นเป็นภาษาสเปญ 
ขา้พเจา้เดินข้ึนบนัไดไปสู่ชั้นสองซ่ึงเป็นชั้นท่ีเสียงเพลงลอยมา แลว้เคาะประตู ประตูแงม้ออก

ชา้ ๆ แต่เม่ือแสงไฟส่องมาตอ้งใบหนา้ขา้พเจา้ ผูห้ญิงท่ียนือยูภ่ายในหอ้งนั้นสะดุง้เล็กนอ้ยเธอต่ืนเตน้
เสียจนงบัประตูกลบัคร่ึงหน่ึง แลว้หมุนตวักลบัไป พดูเป็นภาษาสเปญอยา่งเร็วปร๋ือ ไม่ชา้ก็มีหลายคน
ออกมาท่ีประตมีูใบหนา้ยิม้แยม้ฉนัมิตร เดินมาจูงขา้พเจา้เขา้ไปในหอ้งนั้น 

“คุณเดวิดน่ะเอง” ชายคนหน่ึงพดูข้ึน “คุณเป็นนกัเทศน์คนท่ีเขาลากตวัออกมาจากศาลวนันั้น
ใช่ไหม?” 

“ใช่ครับ” 
“เราอธิษฐานเพื่อคุณมาหลายวนัแลว้ครับ และเด๋ียวน้ีคุณก็มาอยูท่ี่น่ี” ชายคนหน่ึง เขาช่ือวนิเซน 

ออร์เทซ เป็นศาสนาจารยข์องโบสถเ์ล็ก ๆ แห่งนั้น “เราอยากทราบวา่ท าไมคุณถึงไดไ้ปท่ีหอ้งพิจารณา
คดีนั้น” เขาพดู 

คืนนั้น ขา้พเจา้ก็ไดมี้โอกาสเล่าใหค้นเหล่านัน่ฟังวา่ พระเจา้ไดท้รงน าขา้พเจา้ไปสู่ถนนในนคร
นิวยอร์คอยา่งไร ขา้พเจา้เล่าถึงเร่ืองท่ีขา้พเจา้ทราบถึงปัญหาของพวกเด็ก ๆ กลางถนนเล่าถึงความฝัน
ของตนท่ีอยากจะเห็นเด็กเหล่านั้นกลบัเน้ือกลบัตวัใหม่ แลว้ขา้พเจา้ก็สรุปวา่ “เราก็ไดเ้ห็นแลว้วา่ พระ
วญิญาณของพระเจา้เขา้ถึงจิตใจของเขาท่ีถนนนั้น ผมคิดวา่น่ีเป็นเพียงการเร่ิมตน้เท่านั้น สักวนัหน่ึง เขา
คงจะมีบา้นของเขาเอง” 

เม่ือขา้พเจา้กล่าวจบลง เขาก็หนัไปปรึกษากนัอยา่งต่ืนเตน้อยูส่ักครู่หน่ึง แลว้ดุนหลงัใหว้นิเซน 
ออร์เทซลุกข้ึนพดูแทนพวกเขา 

“พรุ่งน้ีคุณกลบัมาปรึกษาเราอีกทีไดไ้หมครับ” เขาพดู “แลว้เราจะไดน้ดัพวกศาสนาจรรยม์าฟัง
คุณพดู” ขา้พเจา้ก็รับปากกบัเขา 

“คุณพกัอยูท่ี่ไหนล่ะครับ” อาจารยอ์อร์เทซถาม “เราจะโทรศพัทไ์ปถึงคุณไดท่ี้ไหนและเวลา
ไหนบา้ง” 
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ขา้พเจา้ตอ้งยอมรับวา่ ขา้พเจา้ไม่มีท่ีอยูใ่นนิวยอร์คน้ีไม่มีเงินแมแ้ต่จะเช่าห้องพกัราคาถูก ๆ อยู ่
“อนัท่ีจริงแลว้”ขา้พเจา้กล่าว “ผมนอนในรถผม” 

ศาสนาจรรยอ์อร์เทซมีสีหนา้ต่ืนตระหนกอยา่งเห็นไดช้ดั “คุณไม่ควรท าอยา่งนั้น” เขาวา่ แลว้
เม่ือเขาแปลค าพดูของขา้พเจา้ ทุกคนในหอ้งนั้นพยกัหนา้เป็นเชิงเห็นดว้ย “อนัตรายเหลือเกิน มีอนัตราย
มากกวา่ท่ีคุณคาดเสียอีก คุณตอ้งมาคา้งคืนอยูใ่นบา้นเรา คืนไหนท่ีคุณมาในเมือง ขอใหม้าคา้งกบัพวก
เราเถอะ” 

ขา้พเจา้รับความกรุณาน้ีดว้ยใจกตญัญูอยา่งยิง่ ศาสนาจารยอ์อร์เทซ แนะน าขา้พเจา้ให้รู้จกักบั
ภรรยาของเขา ช่ือ ดีเลีย และเขาพาขา้พเจา้ไปท่ีหอ้งวา่งหอ้งหน่ึง มีเตียงไมอ้ยูใ่นห้องนั้นดว้ย ต่อมา 
ขา้พเจา้จึงไดท้ราบวา่ สามีภรรยาท่ีน่าเคารพคู่น้ีไม่ไดส้ะสมอะไรไวเ้ลย นอกจากส่ิงท่ีจ  าเป็นแก่การ
ด ารงชีวิตจริง ๆ ทุกส่ิงนอกนั้นเขาใชช่้วยในการงานของพระเจา้หมด 

เช้าวนัรุ่งขึน้ ขา้พเจา้ใชเ้วลาอธิษฐานพระเจา้ ขณะท่ีขา้พเจา้อธิษฐาน ศาสนาจรรยอ์อร์เทซก็คง
จะไปโทรศพัท ์ เพราะเม่ือขา้พเจา้เขา้ไปถึงโบสถท่ี์ ๆ นดัหมาย มีผูแ้ทนมาจากท่ีประชุมต่าง ๆ 
ของสเปญถึง 65 แห่ง มาชุมนุมฟังขา้พเจา้พดู 

ขา้พเจา้ก็บอกกบัเขาตรง ๆ วา่ ขา้พเจา้ไม่รู้วา่จะท าประการใดต่อไปดี ขา้พเจา้คิดไม่ออกวา่ ควร
จะท าเช่นท่ีฟอร์ทกรีนอีกไหม แต่ท าในวงกวา้งกวา่นั้น ก่อนเลิกประชุม เขาก็ไดว้างแผนไวข้า้พเจา้ เขา
จะจดัใหมี้การประชุมสังสรรคก์นัในหมู่พวกวยัรุ่นในสนามกรีฑาเซนตนิ์โคลสั ซ่ึงเป็นสถานท่ี ๆ มีการ
แข่งขนัชิงรางวลัในยวิยอร์ค ท่ีนัน่ขา้พเจา้จะไดพ้ดูใหเ้ด็กหลาย ๆ แก๊งฟังพร้อม ๆ กนั 

ขา้พเจา้ชกัลงัเล ประการแรก ขา้พเจา้ไม่แน่ใจวา่การชุมนุมคร้ังใหญ่น้ีจะเป็นการกระท าท่ีถูก
ทาง ท่ีจะน าเราใหเ้ขา้ถึงเด็กหนุ่มสาวเหล่าน้ี “แลว้ก็ยงัมีปัญหาเร่ืองเงินอีก” ขา้พเจา้กล่าว “จะตอ้งใชเ้งิน
เป็นพนัดอลล่าร์ (หม่ืนบาท) ในการเช่าสนามกรีฑาใหญ่เช่นนั้น” 

ทนัใดนั้น ทางแถวท่ีนัง่ตอนหลงัของโบสถไ์ดเ้กิดวุน่วายกนัข้ึน 
ชายคนหน่ึงลุกข้ึนยนืตะโกนอะไรอยูโ่หวกเหวก ในท่ีสุดขา้พเจา้ก็เขา้ใจ “เดวี”่ เขากล่าว “ทุก

อยา่งเรียบร้อย ทุกอยา่งจะเรียบร้อย” 
ขา้พเจา้คิดวา่ เขาคลัง่ไปก็เลยไม่ใส่ใจเท่าใด แต่พอเลิกประชุมชายคนนั้นก็ข้ึนมาแนะน าตวัเอง 

เขาช่ือ บีนิกโนเดลกาโดเป็นอยัการ เขาย  ้าค  าพดูของเขาอีกคร้ังวา่ ทุกส่ิงจะเรียบร้อย” 
“เดวี ่คุณไปท่ีสนามกรีฑา เซนต ์นิโคลสั” เขาวา่ “ไปเช่าสถานท่ี แลว้กล่าวปราศรัยกบัเด็กพวก

นั้น ทุกส่ิงจะเรียบร้อย 
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ขา้พเจา้คิดในใจวา่ เขาคงเป็นคนท่ีมกัต่ืนเตน้และชอบพูดเพอ้เจอ้ คุณเดลกาโดเห็นขา้พเจา้ท า
หนา้งง เขาจึงดึงธนบตัรปึกใหญ่อยา่งท่ีขา้พเจา้ไม่เคยเห็นเลยออกมาจากกระเป๋า “คุณไปปราศรัยกบัเด็ก
พวกนั้นเถอะ เดวี ่ผมจะเช่าสถานท่ีเอง” แลว้เขาก็ท าตามค าพดูของเขา 

น่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีท าใหข้า้พเจา้เขา้มาพวัพนักบัแผนการชุมนุมเยาวชนคร้ังใหญ่ ท่ีสนามกรีฑา 
เซนตนิ์โคลสั ในสัปดาห์ท่ีสองของเดือน กรกฏาคม ปี ค.ศ. 1958 

เม่ือขา้พเจา้กลบับา้น ไปเล่าข่าวน้ีใหใ้คร ๆ ฟัง ทุกคนต่ืนเตน้ มีเกวน็เท่านั้นท่ีเงียบไปสักครู่ 
“คุณรู้ไหม” เธอวา่ “นัน่เป็นเวลาท่ีฉนัจะคลอดลูกพอดี” 

จริงซิ ขา้พเจา้ไม่ทนัคิด แต่ผูท่ี้เป็นสามีจะบอกแก่ภรรยา ของเขาไดอ้ยา่งไรเล่า? ขา้พเจา้บ่น
พึมพ าถึงเร่ืองเด็กท่ีคลอดเกินก าหนด เกวน็หวัเราะ 

“เด็กจะคลอดตามก าหนด แต่คุณมวัใจลอยอยูน่่ะซิเลยไม่รู้ ดิฉนัไม่คิดวา่คุณจะรู้วา่ตนมีลูก
จนกระทัง่ลูกเดินเขา้ไปหาแลว้เรียกคุณวา่ พ่อ นัน่แหละ” 

จริงเสียยิง่กวา่จริงอีก 
ข้าพเจ้าจดัใหมี้งานชุมนุมข้ึนในเวลาพกัผอ่นประจ าปีของขา้พเจา้ จะไดไ้ม่ตอ้งขาดงานทาง

โบสถ ์ พอถึงเดือนกรกฏาคมขา้พเจา้ก็ไดไ้ปอยูท่ี่ห้องของครอบครัวออร์เทซเสียเป็นส่วนมากทางโบสถ์
ต่าง ๆ ของชาวสเปญ เอาป้ายโมษณาใหญ่ออกติดทัว่นิวยอร์ค ประกาศถึงวนัชุมนุมนั้น แลว้ฝึกคน
มากมายส าหรับเป็นผูใ้หค้  าแนะน า และช้ีทางชีวติใหแ้ก่ผูท่ี้คิดจะตั้งตน้ชีวติใหม่เขาจดัแจงเร่ืองดนตรี 
จดัเตรียมคนส าหรับเชิญคนเขา้มา และจดัเตรียมสนามกรีฑาไว ้

ขณะท่ีขา้พเจา้เดินไปตามถนนสายต่าง ๆ สนทนาปราศรัยกบัเด็กหนุ่มสาวทั้งหลาย ขา้พเจา้ไม่
เคยคิดมาก่อนเลยวา่ น่ีจะเป็นส่ิงท่ียากเยน็ยิง่ส าหรับเขา ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองธรรดา ๆ ส าหรับท่านและขา้พเจา้ 
เพียงแต่ไปสักสามส่ีกิโลเมตรแลว้เขา้ไปในตึกใหญ่…. กลบัจะเป็นอนัตรายใหญ่หลวงส าหรับพวกเขา
ไปประการแรก เขาไม่อยากออกไปพน้ถ่ินของตน เขาเกรงวา่ในขณะท่ีเขาผา่นถ่ินของแก๊งอ่ืนจะมีใคร
กระโจนเขา้ท าร้ายเขาทั้งยงัเกรงคนจ านวนมาก ๆ อีกดว้ย เกรงวา่พวกเขาจะอดเกลียดชงั และโกรธเคือง
ไม่ได ้จะตอ้งถึงกบัตะลุมบอนท าใหเ้กิดการนองเลือด 

ท่ีแปลกท่ีสุดก็คือ เขาเกรงวา่ การชุมนุมคร้ังน้ีจะท าใหเ้ขาตอ้งร้องไห ้ขา้พเจา้ค่อย ๆ ตระหนกั
ข้ึนมาทีละนอ้ยวา่เยาวชนเหล่าน้ีกลวันกักลวัหนาในเร่ืองน ้ าตา 

คืนหน่ึง หลงัจากท่ีขา้พเจา้กลบัมาจากหอ้งใตถุ้นตึกอนัเป็นแหล่งมัว่สุมของแก๊ง ก.ร.พ. เพื่อ
บอกข่าวจดังานชุมนุมเยาวชนใหเ้ขาทราบ มีผูม้าเคาะประตูห้องของออร์เทซ คุณนายออร์เทซเลิกคิ้ว
มองดูผูเ้ป็นสามี เขาสั่นศีรษะเป็นการแสดงวา่เขาไม่ไดน้ดัหมายใหใ้ครมาพบ คุณนายออร์เทซจึงวางมีด
ท่ีตนก าลงัใชห้ัน่เน้ืออยูล่ง เดินไปเปิดประตู 
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ท่ีนอกประตูนั้น มาเรียยนือยู ่ พอเธอกา้วเขา้ไปในหอ้งขา้พเจา้ก็รู้วา่ เธอก าลงัคลัง่อยากจะไดเ้ฮ
โรอิน ดวงตาของเธอวาวอยา่งผดิสังเกต ผมเผา้ตกลงปรกหนา้รุงรัง มือสั่นเทา 

“มาเรีย” ขา้พเจา้เรียกพลางลุกข้ึน “เขา้มาซิ” 
มาเรียเดินเขา้มากลางห้อง ถามน ้าเสียงหว้น ๆ ดว้ยกิริยาค่อนขา้งหยาบคายวา่ ท าไมเราถึงได้

พยายามจะเลิกแก๊งของเธอเสีย 
“เธอหมายความวา่ยงัไง มาเรีย” ดีเลีย ออร์เทซถาม 
“ก็มาแลว้พยายามจะใหพ้วกเราไปสวดน่ะซิ ฉนัรู้จกัคุณดีหรอกน่า คุณอยากจะแยกพวกเราน่ะ

เอง” 
พอดีลูกของคุณออร์เทซเดินเขา้มาในหอ้ง ดีเลียผละออกมายนืใกล ้ ๆ ลูกของเธออยา่งไม่ได้

ตั้งใจ ขณะนั้นเองมาเรียปราดไปท่ีโตะ๊ท่ีดีเลียวางมีดหัน่เน้ือเอาไว ้ พริบตาเดียว มีดก็มาอยูใ่นมือเธอ 
ใบมีดยาวขาววบั ดีเลียรีบกระโดดเขา้ขวางระหวา่งมาเรียกบัลูกของเธอ วนิเซอผลุนผลนัลุกข้ึนปราดเขา้
ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เธอกระโจนเขา้ไปปัดมีดตกลงจากมือมาเรีย 
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“ถอยออกไปนะ” มาเรียตะโกนกอ้ง วนิเซนชะงกัเม่ือเห็นเด็กสาวเง้ือมีดข้ึนจ่อคอ “เอาล่ะ” เธอ
วา่ “ฉนัจะเชือดคอตายใหเ้หมือนกบัหมูเลย อยากจะดูไหมล่ะ” 

พวกเราทุกคนท่ีอยูใ่นหอ้งนั้น รู้ดีถึงเร่ืองคนติดยาเสพติดท่ีไม่มีหวงัหาย และรู้วา่น่ีไม่ใช่เร่ืองขู่
กนัเล่น ๆ หรือแกลง้ท า ดีเลียเป็นคนพดู เธอพดูเสียเร็วถึงชีวติของมาเรียท่ียงัจะอยูไ่ดอี้กนานและจะท า
ประโยชน์ใหใ้คร ๆ ได ้“พระเจา้ทรงตอ้งการเธอจะ้มาเรีย” ดีเลียพดูซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 

หา้นาทีผา่นไปอยา่งเช่ืองชา้ แต่ดีเลียก็ยงัพดูต่อไป มาเรียลดมีดต ่าลง ๆ จนกระทัง่ในท่ีสุด มือท่ี
ถือมีดนั้นห้อยตกอยูข่า้งกาย ดีเลียยงัคงพดูต่อไป พลางค่อย ๆ กระเถิบตวัไปใกลมี้ดจนในท่ีสุดเธอก็
กระโจนเขา้ไปอยา่งวอ่งไว ปัดมีดตกลงจากมือมาเรีย 

มีดกระทบพื้นหอ้งดงัเปร่ือง 
มนัหมุนไปรอบ ๆ ส่วนเด็กนอ้ยร้องไหจ้า้ 
มาเรียไม่พยายามแยง่มีดกลบัมาอีก เธอยนืน่ิงอยูก่ลางหอ้ง ทนัใดนั้น เธอก็ครางออกมา แลว้ซบ

หนา้ลงกบัฝ่ามือ “ส าหรับฉนัมนัสายไปเสียแลว้” เธอพดู “ฉนัติดเสียจนหมดหนทางแก”้ 
“ก็ท าไมเธอไม่เปิดโอกาสให้พระเจา้บา้งล่ะ?” ขา้พเจา้ถามเธอ 
“ไม่หรอก ส าหรับฉนัไม่เอาแน่” 
“ถา้งั้นก็ใหค้นอ่ืนเขามาบา้งซิ คิดดูใหดี้ บางทีเขาอาจจะพบหนทางก่อนท่ีทุกอยา่งมนัจะสาย

เกินไป” 
มาเรียยดืตวัข้ึนตรง ดูเธอใจเยน็ลง เธอยกัไหล่แลว้วา่ “มนัอยูท่ี่คุณต่างหาก ถา้คุณจดัใหส้นุก ๆ 

เขาก็มากนัเองแหละ” มาเรียพดู แลว้เดินออกไปจากหอ้งของออร์เทซ หนา้เชิด แกวง่สะโพกตามสบาย 
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9 
เราเตรียมรถประจ าทางสายต่าง ๆ ไวรั้บแก๊งต่าง ๆ มาจากถ่ินของตนโดยไม่ใหแ้วะท่ีใดเลย 

จนกวา่จะมาถึงสนามกรีฑามีคนมาจากโบสถต่์าง 65 แห่ง มาช่วยในงานชุมนุม คนเหล่าน้ีจะเท่ียวไป
บอกพวกแกง๊ต่าง ๆ ถึงการจดัเตรียมคร้ังน้ี 

ส่ีวนัแรกของวนัชุมนุม ขา้พเจา้รู้สึกทอ้ใจมาก สนามกรีฑาจุคนได ้ 7000 คน คืนท่ีส่ีมีคนมา
เพียง 100 คนเท่านั้นขา้พเจา้เองรู้สึกวา่ยากมากท่ีจะพดูในท่ี ๆ เกือบจะไม่มีผูค้นเช่นน้ีพวกหนุ่มสาวท่ีมา
ก็เฝ้าแต่พน่ควนับุหร่ีโขม่ง และพดูจาหยาบโลน 

ท่ีร้ายท่ีสุดคือ พวกเด็ก ๆ ชอบฮาป่าเม่ือมีใครไม่เขา้ใจอะไร หรือเขาไม่เช่ือ เขาก็จะหวัเราะกนั
ยกใหญ่ คืนท่ีส่ีนั้นสถานการณ์เลวร้ายท่ีสุด ขา้พเจา้ท าอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะจดัใหก้ารประชุมนั้นเป็นระเบียบ
และน่าเล่ือมใสแลว้ฉบัพลนันั้นเองคนหน่ึงในบรรดาแก๊งวยัรุ่น หวัเราะกนัคิกคกัข้ึน คนอ่ืนพากนั
หวัเราะตาม และก่อนท่ีขา้พเจา้จะหยดุย ั้งการหวัเราะของเขาได ้คนอ่ืน ๆ ก็พาหวัเราะทอ้งคดัทอ้งแขง็ 

ขา้พเจา้เลิกประชุมในวนันั้นเร็วกวา่ปกติ แลว้กลบัไปบา้นดว้ยความระทมใจ เตรียมพร้อมท่ีจะ
เลิกลม้ 

“พระเจา้ เจา้ขา้” ขา้พเจา้กล่าวข้ึนอยา่งโกรธเตม็ที “เรายงัไม่ไดเ้ขา้ถึงเด็กพวกน้ีเลย ขา้พเจา้จะ
ท าประการใดดีเล่า?” 

และก็เป็นเหมือนเช่นทุกคร้ัง ท าไมนะขา้พเจา้จึงจะตอ้งเรียนรู้อยูเ่ร่ือยทุกคร้ัง?... เม่ือขา้พเจา้
ตั้งใจถามคร้ังใดขา้พเจา้ก็ไดค้  าตอบเสมอ 

ข้าพเจ้าได้พบกบัโจโจในวนัรุ่งข้ึนในต าบลบรู๊คลินโจโจเป็นหวัหนา้แก๊งเกาะมงักร ซ่ึงเป็นแก๊ง
เด็กกลางถนนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองนั้น เด็กคนท่ีช้ีใหข้า้พเจา้ดูโจโจไม่ยอมแนะน าใหข้า้พเจา้รู้จกัเขาวา่ 
“โจโจ อาจจะไม่ชอบก็ได ้ เดฟ” ดงันั้นขา้พเจา้จึงเดินเขา้ไปหาเด็กคนน้ีแต่ล าพงั แลว้ยืน่มือออกใหเ้ขา
จบั 

ส่ิงแรกท่ีโจโจปฏิบติัต่อขา้พเจา้ก็คือ ตบมือขา้พเจา้ออกไปแลว้เขาก็ชะโงกตวัมาถ่มน ้าลายรด
รองเทา้ของขา้พเจา้ ตามธรรมเนียมของพวกแก๊งแลว้ น่ีแสดงวา่เขาไม่ใหค้วามเคารพนบัถือเลย เขาเดิน
ผละออกไปนัง่บนมา้ยาวตวัหน่ึง หนัหลงัใหข้า้พเจา้ 

ขา้พเจา้เดินไปนัง่ขา้ง ๆ แลว้ถามวา่ “เธออยูท่ี่ไหนล่ะ โจโจ” 
“น่ี อา้ยนกัเทศน์ อัว๊ไม่อยากจะเจรจากบัล้ือหรอก อัว๊ไม่มีธุระอะไรกบัล้ือเลยนะจะบอกให”้ 
“แต่ฉนัมีธุระกบัเธอน่ี ฉนัจะอยูท่ี่น่ีจนกวา่จะรู้วา่เธออยูท่ี่ไหน” 
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“อา้ยนกัเทศน์” โจโจพดู “ล้ือก าลงันัง่อยูใ่นหอ้งรับแขกของอัว๊แลว้ละ” 
“อา้ว ก็แลว้ถา้ฝนตกล่ะ เธอไปอยูท่ี่ไหน?” 
“อัว๊ก็ยา้ยไปในหอ้งพกัน่ะซี ในทางรถไฟใตดิ้นไง” 
โจโจสวมรองเทา้ผา้ใบสกปรก น้ิวเทา้โผล่ออกมานอกรองเทา้ขวา เส้ือด ามอมแมม กางกางสี

กากีท่ีสวมอยูก่็หลวมโคร่งเขามองดูรองเทา้ขา้พเจา้ก็เห็นวา่มนัใหม่เอ่ียม 
โจโจวา่ “น่ีอา้ยนกัเทศน์เศรษฐี ส าหรับล้ือมนัก็พดูไดง่้าย ๆ น่ะซีวา่พระเจา้จะเปล่ียนแปลงชีวติ

คนได ้ก็ล้ือมนัมีเกือกใหม่ ๆ ใส่ สวมชุดใหญ่ใหเ้ขา้กนั ดูอัว๊บา้งซิ! มนัแสนจะโสโครก มีพี่นอ้งถึงสิบ
คน ตอ้งถูกตะเพิดออกมาเพราะไม่มีขา้วพอใหกิ้นกนั” 

โจโจพดูถูกแลว้ แลว้ท่ีนัน่เองบนมา้ยาวสาธารณะ ขา้พเจา้ถอดรองเทา้ออก ขอใหเ้ขาลองสวมดู 
“งงไปหรือไง? จะลองพิสูจน์อะไรดูล่ะ หรือวา่จะพิสูจน์ดูวา่ตวัจะใจดีพอมั้ย อัว๊ไม่ใส่เกือก

เหมน็ตึของล้ือดอก” 
“ก็บ่นเร่ืองรองเทา้ใช่ใหมล่ะ ใส่ดูซิ” 
โจโจวา่ “ผา่วะ อัว๊ไม่เคยใส่เกือกใหม่เลย” 
“ก็ใส่เสียซิ” 
โจโจสวมรองเทา้นั้นอยา่งโกรธ ๆ ไม่พดูจาวา่กระไร แลว้ขา้พเจา้ก็ลุกข้ึนเดินจากไป ทั้ง ๆ ท่ี

สวมถุงเทา้เปล่าไปยงัท่ี ๆ รถขา้พเจา้จอดอยู ่ ซ่ึงอยูห่่างออกไปประมาณสองช่วงตึกใคร ๆ คงจะเห็น
ขา้พเจา้เป็นตวัตลก จึงเหลียวมองแลว้หวัเราะกนัใหญ่ พอขา้พเจา้ข้ึนรถ โจโจก็เดินมาทนัขา้พเจา้ เขาพดู
วา่ “ล้ือลืมเกือกล้ือแน่ะ” 

“เป็นเกือกของเธอแลว้ละ” แลว้ขา้พเจา้ก็ข้ึนรถ 
“น่ีนกัเทศน์” โจโจพดู ชะโงกหนา้เขา้มาทางกระจกประตูรถท่ีเปิดอยู ่“อัว๊ลืมจบัมือกบัล้ือไป” 
เราจึงจบัมือกนั แลว้ขา้พเจา้ก็ชวนเขาวา่ “น่ีเธอไม่มีท่ีอยูใ่ช่ไหมเล่า เด๋ียวน้ีฉนัเองก็ยมืเตียงเขา

นอน แต่ยงัมีเกา้อ้ียาวอยูต่วัหน่ึงในห้องนัง่เล่น บางทีเจา้ของบา้นท่ีเขาให้ฉนัพกัอยูจ่ะยอมใหเ้ธอมาอยู่
ดว้ยได ้เราไปถามเขาดูก่อนเถอะ” 

“ตกลง” โจโจพดูในท านองนั้น 
โจโจกา้วข้ึนมา แลว้เราขบัรถไปยงัหอ้งท่ีขา้พเจา้พกัอยู ่
“คุณนายออร์เทซครับ” ขา้พเจา้อึกอกั “น่ีเป็นหวัหนา้แก๊งเกาะมงักร โจโจ รู้จกักบัคุณนายท่ีให้

บา้นฉนัอยูด่ว้ยชัว่คราวเสียซิ...เม่ือก่อนน้ีฉนัก็ไม่มีท่ีจะนอนเหมือนกบัเธอเหมือนกนั” 
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แลว้ขา้พเจา้ก็ขออนุญาตเธอใหโ้จโจพกัอยูใ่นบา้นของเธอชัว่คราว เธอมองดูลูกเล็กสองคนของ
เธอแลว้มองดูมีดสปริงท่ีโผล่ออกจากกระเป๋าของเขา เธอเดินเขา้ไปหา เอามือโอบบ่าโจโจอยา่งกรุณา 
แลว้วา่ 

“โจโจ เธอนอนท่ีเกา้อ้ียาวได”้ 
เป็นการกระท าท่ีหา้วหาญมาก เพราะเด็กพวกน้ีเป็นอนัตราย ขา้พเจา้พาโจโจเล่ียงออกไป แลว้

บอกกบัเขาวา่ “เส้ือเธอเหม็นสาบแลว้ ขณะน้ีเราก็มีบา้นอยู ่ เราจะตอ้งท าอะไรสักอยา่งหน่ึง ฉนัมีเงินอยู ่
8 เหรียญ (160 บาท) ให้เราไปซ้ือเส้ือกางเกงใหม่ท่ีร้านกนัเถอะ 

ดงันั้น ขา้พเจา้ก็สวมรองเทา้คู่เก่าของขา้พเจา้ แลว้ไปท่ีร้าน เขาเขา้ไปในห้องหลงัร้าน ถอด
เส้ือผา้ชุดเก่าออกกองไวบ้นพื้นตรงท่ีตนถอดออกจากนั้นเอง ขากลบับา้น โจโจเฝ้าแต่มองดูรูปของตน
จากเงาท่ีสะทอ้นจากกระจกหนา้ร้าน “หุ่นไม่เลว...ไม่เลวเลย” เขาพดูแลว้พดูอีก 

แต่ภายใตเ้ส้ือผา้ชุดนั้น เขาก็คงเป็นเด็กคนเดิมขา้พเจา้เองตอ้งเปล่ียนวธีิการใหม่เสียก่อน โจ
โจจึงจะเปล่ียนเป็นคนละคนได ้

เยน็วนันั้น ท่ีสนามกรีฑายิง่เลวกวา่ทุกคร้ัง มีเด็กหวัเราะเยาะเยย้ “ขดั” อยูเ่ช่นเคย โจโจเฝ้าดู
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดนั้น เขามาก็เพราะเขาอยากรู้อยากเห็น เขาวา่ เขาคิดวา่ทั้งหมดนั้นเหลวไหล
ไม่เป็นเร่ือง 

หลงัจากนั้น ขณะท่ีขา้พเจา้ขบัรถกลบั ขา้พเจา้รู้สึกเคืองมาก ทนัใดนั้น โจโจก็พดูข้ึนวา่ 
“นกัเทศน์คุณพยายามมากไปน่ะ” 
ขา้พเจา้เห็นจริงดงัท่ีเขาวา่ ขา้พเจา้พยายามจะท าอะไรต่ออะไรเองแทนท่ีจะปล่อยใหพ้ระ

วญิญาณของพระเจา้ก าจดัความหยาบกระดา้งนั้น พอขา้พเจา้คิดได ้ขา้พเจา้ก็หวัเราะเสียยกใหญ่แต่โจโจ
ไม่พอใจ 

“น่ีหยดุเสียทีเถอะ นกัเทศน์” 
“ฉนัหวัเราะก็เพราะวา่ เธอช่วยช้ีใหฉ้นัเห็นน่ะซิ ตั้งแต่น้ีไป ฉนัจะไม่พยายามใหม้ากเกินไป 

ฉนัจะเปิดทางใหพ้ระวญิญาณของพระเจา้แทน” 
โจโจเงียบไปสักครู่ เขาผงกศีรษะ 
“ผมไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย” เขากล่าว “ไม่มีอะไรเลยสักนิด ทั้งไม่คิดวา่จะมีความรู้สึกอะไรดว้ย” 
เราไม่ไดพ้ดูอะไรกนัอีก จนกระทัง่เราข้ึนไปถึงหอ้งของคุณออร์เทซ แลว้ทนัใดนั้น ขณะท่ีเขา

เดินน าขา้พเจา้ไป เขาก็เป็นฝ่ายพดูกบัขา้พเจา้ข้ึนก่อน 
“น่ีแน่ะ คุณเดวี ่คุณก าลงัจะไดลู้กใหม่ใช่ไหม?” 
ขา้พเจา้บอกโจโจวา่ เกวน็จะไปคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลป่านน้ีเด็กอาจจะเกิดมาแลว้ก็ได ้
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“คุณวา่ มีพระเจา้ แลว้พระองครั์กผม ถูกมั้ย” 
“ถูกแลว้” ขา้พเจา้ตอบ 
“ดีละ ถา้มีพระเจา้จริง ผมอธิษฐานขอ พระองคก์็จะตอ้งไดย้นิค าอธิษฐานของผมถูกมั้ย”  
“ถูกท่ีสุด” 
“เอาละ คุณตอ้งการลูกผูช้ายหรือผูห้ญิง” 
ขา้พเจา้มองเห็นหลุมพรางท่ีเขาขดุไวล่้อขา้พเจา้ทนัที แต่ขา้พเจา้ก็คิดไม่ออกวา่จะท าอยา่งไรใน

เร่ืองน้ี “น่ีนะโจโจ” ขา้พเจา้กล่าว “ค าอธิษฐานไม่ใช่เคร่ืองจกัรในตูก้ลท่ีจะหยอ่นเงินลงไปแลว้ไดข้อง
ออกมาน่ีนา” 

“ยงังั้นคุณก็ไม่แน่ใจวา่พระเจา้ท าไดใ้ช่ไหมล่ะ” 
“ฉนัไม่ไดพ้ดูยงังั้น” 
“คุณตอ้งการอะไร ลูกผูช้ายหรือผูห้ญิง” 
ขา้พเจา้รับกบัเขาวา่ เรามีลูกผูห้ญิงแลว้สองคน และเราก็อยากจะไดลู้กผูช้าย โจโจน่ิงฟังแลว้เขา

ก็วา่ 
“ถา้มีพระเจา้จริง และพระเจา้ทรงรักผม ก็ขอใหน้กัเทศน์ผูน้ี้ไดลู้กผูช้ายเถิด” 
น่ีเป็นค าอธิษฐานของโจโจ ท่ีอธิษฐานอยา่งตั้งอกตั้งใจเม่ือเขาจบค าอธิษฐานเขาตอ้งกระพริบ

ตาถ่ี ขา้พเจา้รีบกลบัไปสู่หอ้งนอนของขา้พเจา้ อธิษฐานอยา่งหนกัท่ีสุดกวา่ท่ีเคยอธิษฐานตั้งแต่มา
นิวยอร์ค 

โจโจกบัออร์เทซ สามีภรรยาก าลงัหลบัสนิทอยู ่ เม่ือเสียงกร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึนในคืนนั้น ตอนตี
สองคร่ึง  

แม่ยายของขา้พเจา้เองเป็นคนโทรศพัทม์า “เดวิด!” คุณแม่เรียกมาตามสาย “แม่อดใจรอใหถึ้ง
พรุ่งน้ีไม่ไหว แม่จะตอ้งบอกวา่ ลูกของเจา้เกิดแลว้” 

ขา้พเจา้รวบรวมสตินึกถามอะไรท่านไม่ออก 
“เดวดิ เดวิด ลูกฟังอยูห่รือเปล่า?” 
“ฟังอยูค่รับ” 
“อยากรู้ไหมล่ะวา่เป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย” 
“อยากรู้มากกวา่ท่ีคุณแม่คิดไวเ้สียอีก” 
“เดวดิ ลูกไดลู้กชายตวัใหญ่เชียว หนกัตั้ง 10 ปอนด ์(หา้กิโล) แน่ะ” 
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บางคนอาจจะวา่น่ีไม่ใช่พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานจริง ๆ โอกาสท่ีเด็กจะเป็นผูช้ายนั้นมีถึง
คร่ึงต่อคร่ึง แต่ยงัมีอะไรบางอยา่งท่ีเกิดข้ึนในคืนนั้น ท่ีเป็นเร่ืองมหศจรรยย์ิง่ เม่ือขา้พเจา้ปลุกโจโจข้ึน
เล่าใหเ้ขาฟัง เขาเกาศีรษะยกิ ๆ  

“คิดใหดี้ก่อนน่า” เขาวา่ “คุณรู้ไหมวา่ มนัหมายถึงอะไรคุณรู้มั้ย...” 
ยงัไม่ทนัขา้มคืน โจโจก็เปล่ียนไปเป็นคนละคน เร่ิมตน้ดว้ยน ้าตาไหลพราก โจโจร้องไหอ้ยา่ง

ขมข่ืนระบายความเกลียดชงัออกไปจากจิตใจจนหมดส้ิน ร้องไหเ้อาความสงสัยความกลวัออกไป เม่ือ
ร้องไห้จนพอใจแลว้ ในดวงใจของเขาก็มีท่ีใหค้วามรักท่ีคริสเตียนรู้จกัดีเขา้มาแทน เป็นความรักท่ีไม่
ตอ้งคอยใหพ้อ่แม่หรือนกัเทศน์มาสอน หรือแมแ้ต่คอยใหพ้ระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานในทางท่ีเรา
ตอ้งการ ตั้งแต่วนันั้นมา โจโจก็มีความรักท่ีเป็นของเขาตลอดกาล ทั้งยงัไดส้อนบทเรียนท่ีขา้พเจา้
จะตอ้งจดจ าไวจ้นตายแลว้ 

เราผูเ้ป็นมนุษยปุ์ถุชนอาจจะท าอะไร ๆ เป็นอยา่งมากเพื่อกนัได ้ และเราก็ควรจะท างานเพื่อกนั 
แต่เป็นพระเจา้แต่ผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีจะเยยีวยาจิตใจของเราได ้



 50 

10 
เกอืบจะถึงเวลาเร่ิมประชุมแล้ว ในคืนหลงั ๆ น้ีสถานท่ีชุมนุมมีผูค้นพากนัทยอยเขา้มา พวก

เยาวชนมากกวา่คืนก่อน ๆ ขา้พเจา้เห็นวา่ มีผูม้าจากแก๊งอาจารย ์แก๊งมงักร ก.ร.พ. ท่ามกลางพวกน้ี คน
สุดทา้ยเป็น มาเรีย 

แต่ขา้พเจา้ไม่เห็นพวกมวัมวัเลยแมแ้ต่สักคน ขา้พเจา้เหลียวหาพวกท่ีสวมเส้ือเชิร์ตสีแดงสด มี
ตวัอกัษรใหม่ ม ม สองตวั 

ขา้พเจา้ไม่สามารถจะลืมใบหนา้ชวนมอง และท่าทางเปิดเผยของอิสราเอลหวัหนา้แก๊งมวัมวัได ้
ขา้พเจา้เป็นคนเชิญแก๊งน้ีมาในงานชุมนุมดว้ยตวัเอง ในฐานะเป็นแขกส่วนตวัของขา้พเจา้และบอกเขา
วา่ ขา้พเจา้เช่ารถพิเศษไวส้ าหรับพวกเขาดว้ย พอขา้พเจา้บอกวา่ขา้พเจา้จะเก็บท่ีนัง่แถวหนา้ไวส้ าหรับ
เขาเป็นพิเศษ อิสราเอลก็รับปากวา่เขาจะมา และพาพวกเขามาดว้ย 

แต่คืนน้ีเป็นคืนสุดทา้ยแลว้ พวกเขาก็ยงัไม่มา ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้รู้วา่ท าไม นิกก้ีนัน่เอง เขา
ยนืหนา้บ้ึงเงียบอยูใ่นขณะท่ีอิสราเอลกบัขา้พเจา้พดูกนั เขาเกลียดขา้พเจา้กบัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีขา้พเจา้
เช่ือถือ 

ขา้พเจา้ไปท่ีหนา้ต่าง มองออกไปก็เห็นรถประจ าทางคนัหน่ึงแล่นมา ขา้พเจา้ทราบทนัทีวา่ตอ้ง
เป็นพวกมวัมวั ก่อนท่ีจะเห็นตวัคนเสียอีก ท่ีทราบก็เพราะรถประจ าทางคนันั้นเบนหวัรถเขา้จอดพรืด
กบัขอบถนนอยา่งรวดเร็ว เหมือนกบัวา่คนขบัอยากจะส่งใหค้นโดยสารออกไปเสียใหพ้น้ ๆ ประตูรถ
ทั้งขา้งหนา้ขา้งหลงัเปิดออก เด็กวยัรุ่นเกือบ 50 คนกรูกนัออกมา ต่างผลกักนัตะโกนกนัอยา่ง
สนุกสนาน เด็กชายคนหน่ึงขวา้งขวดเหลา้เปล่าทิ้งเม่ือเขาออกมาจากรถ ระยะทางจากป้ายจอดรถกบั
ประตูสนามกรีฑาไม่ห่างกนัเท่าไร แต่เขาก็ฉุดเด็กสาวหลายคนท่ียนืเตร่อยูแ่ถวหนา้ประตูเขา้มาดว้ย เด็ก
สาวเหล่าน้ีสวมกางเกงขาสั้นเต่อและแทบจะเรียกไดว้า่ไม่ไดใ้ส่เส้ือก็วา่ได ้ เพราะท่ีสวมอยูดู่เหมือน  
เอ้ียมมากกวา่ “พระเจา้ เจา้ขา้” ขา้พเจา้ร้องออกมาดงั ๆ “ขา้พเจา้ตอ้งตกท่ีนัง่อะไรหนอ?” 

ขา้พเจา้ขอใหผู้ท่ี้ท  าหนา้ท่ีเช้ือเชิญเก็บท่ีสามแถวหนา้ไว ้ แต่ไม่ไดบ้อกเขาวา่ จะเก็บท่ีไวใ้หใ้คร 
หวัหนา้คนเชิญแขกปราดเขา้มาหาขา้พเจา้ ทั้งต่ืนเตน้และหวัเสีย 

“อาจารยค์รับ ผมไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรดีแลว้ละ” เขาฉุดขา้พเจา้ไปท่ีธรรมาสน์แลว้ช้ีไปท่ีสนาม 
“โน่นแก๊งมวัมวั ผมไม่มีปัญญาจะเชิญเขาออกไปใหพ้น้ท่ี ๆ เก็บไวเ้ป็นพิเศษนัน่แลว้ละ” 

“ไม่เป็นไรดอก ผมเก็บท่ีเหล่านั้นไวใ้หเ้ขาเองแหละ พวกนั้นเป็นเพื่อนผม” 
เสียงขา้พเจา้ยนืยนัมัน่คงกวา่ท่ีใจตนรู้สึก 
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“ผมไม่ชอบเลย” ผูจ้ดัการสนามกรีฑาพดู “มีแต่พวกแก๊งก่อกวนทั้งนั้น จะไปท าให้เขาเงียบ
อยา่งไรไหว?” 

“คุณคิดวา่เราควรจะขอก าลงัต ารวจมาเพิ่มไหม? เผือ่วา่จะเกิดเร่ืองข้ึน” ศาสนาจารยท่ี์รู้จกัพวก
แก๊งเหล่าน้ีดีถาม 

ขา้พเจา้หนัไปมองดูอีกคร้ังหน่ึง เด็กสาววยัรุ่นคนหน่ึงของเราเป็นนกัร้องเสียงดี หนา้ตางดงาม
ดงัดาราภาพยนตร์ก าลงัเดินออกไปกลางเวทีท่ีจดัข้ึนตรงปลายดา้นหน่ึงของสนาม 

“คอยดูซิวา่เมร่ีจะท าอยา่งไร” ขา้พเจา้วา่ “อาจจะไม่ตอ้งขอต ารวจมาเพิ่มอีกก็ได”้ 
แต่เม่ือเมร่ีเร่ิมร้องเพลง เสียงโห่ร้อง เสียงเป่าปากก็ยิง่ดงัเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า 
“น่ี แม่ตุก๊ตา หลงัการแสดงแลว้ปลีกเวลาใหท้รชนคนบาปหน่อยไดไ้หม?” 
“ช่ืออะไรจะ๊ ท่ีรัก” 
พวกเด็กผูช้ายก็ลุกข้ึนยนืบนเกา้อ้ีเตน้บิดไปบิดมา พวกเด็กสาวก็หมุนตวัไปมาในระหวา่งท่ีเมร่ี

ร้องเพลงสวด เธอหนัมามองขา้พเจา้ซ่ึงยนือยูท่างดา้นหน่ึงดว้ยสายตาเหมือนกบัจะถามวา่เธอควรจะท า
อยา่งไรดี ขา้พเจา้จึงท าบุย้ใบบ้อกใหเ้ธอออกมาเสีย 

“คุณอยากจะใหเ้ลิกลม้การประชุมน้ีไหม เดฟ” เสียงใครคนหน่ึงถามขา้พเจา้ 
“ไม่ดอก ฉนัจะลองพดูกบัเขาดู ถา้คุณเห็นไม่ชอบมาพากลละกอ้ จดัการไดต้ามใจคุณ 
ขา้พเจา้เดินออกไป ดูเป็นหนทางไกลแสนไกลกวา่จะไปถึงกลางเวทีได ้แน่ละ อิสราเอลตอ้งให้

ขา้พเจา้รู้จนไดว้า่เขาอยูท่ี่ไหน 
“เฮ ้เดวี ่ผมอยูท่ี่ไง ผมบอกแลว้มั้ยล่ะ วา่จะมาแลว้จะพาพวกมาดว้ย” 
ขา้พเจา้หนัไปยิม้กบัเขา สายตาประสานกบัสายตาแขง็กร้าวของนิกก้ี พลนั ขา้พเจา้ก็เกิด

ความคิดข้ึนมา 
“คืนน้ีเราจะท าอะไรท่ีแปลกออกไป” ขา้พเจา้ประกาศเขา้เคร่ืองขยายเสียง “เราจะขอใหบ้รรดา

แก๊งต่าง ๆ ออกไปเร่ียไรเงิน” ขา้พเจา้มองหนา้นิกก้ีขณะท่ีปากพดูอยู ่“ขอคนอาสาสักหกคนซิ” 
นิกก้ีผลุนผลนัลุกข้ึนยนือยา่งรวดเร็ว ส่ีหนา้แสดงวา่ไม่เช่ือถือ และส าแดงความมีชยัอยา่งเงียบ 

ๆ เขาช้ีพวกมวัมวัอีกหา้คนแลว้ทั้งหกคนก็เดินมายนืเรียงกนัอยูห่นา้เวที การตดัสินใจของขา้พเจา้ให้ผล
ดี เด็กวยัรุ่นหลายร้อยคนหยดุเตน้ และคอยดูจนแทบวา่จะลืมหายใจ 

ขา้พเจา้เดินไปทางขา้ง ๆ หยบิเอากล่องกระดาษมาจากมือของคนเชิญแขกท่ีก าลงัยนืแปลกใจ
อยู ่ “เอาละ” ขา้พเจา้พดูกบัพวกเด็กนั้น เม่ือขา้พเจา้แจกกล่องใหท้ั้งหกคน “เวลาพวกเธอเดินไปตาม
ช่องทางเดิน รับเงินเร่ียไรมาดว้ย ฉนัจะขอให้เธอออ้มไปหลงัม่านนั้นแลว้ข้ึนมาบนเวที” ขา้พเจา้ช้ี
สถานท่ีใหเ้ขาดูแลว้มองดูสีหนา้ของนิกก้ี หลงัม่านมีบนัไดมาสู่เวที แต่ก็มีประตูไปสู่ขา้งนอกดว้ย มี
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ลูกศรใหญ่ช้ีบอกมีตวัอกัษรบอกวา่ทางออก นิกก้ีรับกล่องกระดาษไปอยา่งเคร่งขรึม แต่ขา้พเจา้สามารถ
เห็นดวงตาของเขามีแววเยย้หยนั 

ขณะท่ีออร์แกนบรรเลงเพลง เด็กทั้งหกคนก็ออกไปเก็บเงินเร่ียไร นิกก้ีท าหนา้ท่ีน้ีไดดี้มาก ตาม
ประวติัของเขา เขาเคยแทงคนมา 16 คร้ัง เป็นมือมีดท่ีทารุณ หนงัสือพิมพล์งข่าวเขาวา่เป็น “เจา้หวัถงั
ขยะ” เน่ืองจากในการเขา้ตะลุมบอนกนัเขาจะเอาถงัสวมหวั แลว้แหวกเขา้ไปสู่วงลอ้ม แกวง่ไมต้ะบอง
เป็นวงอยา่งเอาเป็นเอาตาย ใครถูกเขา้ก็มีหวงัเสร็จ เม่ือนิกก้ียนือยูท่างปลายแถว เขาจะเขยา่กล่อง
กระดาษยืน่ใหพ้วกเด็ก ๆ แลว้พวกเด็กหนุ่มสาวต่างคนต่างลว้งเงินออกมาใหจ้นหมด 

เม่ือเขาเก็บเงินไดม้าจนพอใจแลว้ เขาท าอาณัติสัญญาใหเ้ด็กอ่ืนเดินมาดว้ยกนัจนถึงขา้งหนา้ 
แลว้เขา้ไปเบ้ืองหลงัม่านส่วนขา้พเจา้ยนืรออยูบ่นเวที 

มีเสียงหวัเราะคิกคกัดงัอยูท่ ัว่สถานท่ีนั้น นาทีหน่ึงผา่นไปพวกเด็กหญิงเอามือปิดปากหวัเราะ 
สองนาทีผา่นไป บดัน้ีผูห้วัเราะเร่ิมปล่อยเสียงหวัเราะออกมากา้กใหญ่ ความคิดท่ีดีของขา้พเจา้ดูจะ
กลายเป็นความคิดท่ีเสียสติไปแลว้ พวกเด็ก ๆ พากนัลุกข้ึนยนืกระทืบเทา้และโห่ใหอ้ยา่งเยย้หยนั 

แลว้ก็เงียบกริบลง ขา้พเจา้หนัไปดู นิกก้ีกบัคนอ่ืน ๆ ก าลงัเดินขา้มเวทีมาหาขา้พเจา้ ในมือถือ
กล่องกระดาษใส่เงินอยูเ่ตม็ นิกก้ีมองดูขา้พเจา้อยา่งงง ๆ ดวงตาส าแดงความตระหนกเหมือนกบัวา่เขา
เองก็ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีตวัท าลงไป 

“น่ีไง เงินคุณ” เขาพดูข้ึนอยา่งโกรธ ๆ และอยา่งเสียไม่ไดเ้หมือนกบัวา่เขาถูกบงัคบัให้กล่าวค า
เหล่านั้นออกมา 

“ขอบใจ นิกก้ี” ขา้พเจา้กล่าว พยายามท าเป็นวา่ไม่เอาใจใส่ ขา้พเจา้เดินไปยงัธรรมาสน์เหมือน
ปกติ ทั้ง ๆ ท่ีเม่ือสองนาทีก่อนน้ีเป็นเวลาท่ีเขา้ตาจนมากท่ีสุดในชีวติของขา้พเจา้ 

ในหอ้งไม่มีศพัทส์ าเนียงใด ๆ เม่ือเด็กทั้งหกคนเดินชา้ ๆ กลบัไปสู่ท่ีนัง่ของตน ขา้พเจา้ตั้งตน้
พดู รู้สึกใจช่ืนข้ึนดว้ยความหวงั แต่แมว้า่คนฟังจะรู้สึกซาบซ้ึง ขา้พเจา้ก็ท  าใหเ้ขาเล่ือมใสไม่ได ้

ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่ ค  าเทศนาของขา้พเจา้บกพร่องท่ีตอนไหน ขา้พเจา้ท าทุกอยา่งแลว้เพื่อให้
เป็นค าเทศนาท่ีดี ใชเ้วลาหลายชัว่โมงเตรียมเทศนา แต่เขาก็ฟังดูเป็นเร่ืองเล่นไปหมดขา้พเจา้เทศน์ไดส้ัก 
15 นาที รู้สึกวา่พวกเขากระสับกระส่ายกนัก็พอดีมาถึงตอนท่ีพระคริสตส์ั่งให้รักซ่ึงกนัและกนั 

ทนัใดนั้นมีใครคนหน่ึงในแถวสองลุกพราดพราดข้ึนยนืบนเกา้อ้ี ร้องตะโกนวา่ 
“พอที นกัเทศน์ พอเสียที! คุณวา่คุณอยากจะใหเ้รารักเจา้พวกอิตาลีเขรอะนัน่รึ? เจา้คนนึงมนั

ปาดผมดว้ยมีดโกนมีอยูท่างเดียวท่ีผมจะรักมนัได ้รักมนัเสียดว้ยท่อตะกัว่เป็นไง” 
แลว้เด็กอีกคนหน่ึงจะแถวแฮลเบินเน่อร์ ก็พรวดพราดลุกข้ึนถลกเส้ือเชิร์ต 
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“น่ีไง ผมถูกยงิตรงน้ี เจา้แก๊งนิโกรเป็นคนยงิ แลว้คุณยงัมีหนา้มาพดูใหเ้รารักพวกมนัรึ ฮ่ีโธ่ ท า
ไม่ไดจ้ริงเหมือนปากวา่น่ะซี” 

ดูเป็นเร่ืองท่ีจะเป็นไปไม่ได ้ ทุกคนในหอ้งนั้นดูจะมีแต่ความเกลียดชงัไปเสียหมด ส าหรับ
มนุษยแ์ลว้ก็ดูวา่จะเป็นไปไม่ได ้ “ล าพงัก าลงัของเราเองแลว้ เราท าไม่ไดด้อก” ขา้พเจา้วา่ “น่ีเราพดูถึง
ความรักของพระเจา้ เราไดแ้ต่ขอใหพ้ระองคป์ระทานความรักของพระองคใ์หเ้รา เราจะท าเอาเองไม่ได้
ดอก” 

น่ีเป็นบทเรียนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากโจโจ เราจะมอบความคิดจิตใจของเราใหแ้ก่พระเจา้ได ้ แต่
แลว้เราก็ตอ้งมอบใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพระองค ์

ขา้พเจา้กม้ศีรษะลงอธิษฐานดงัท่ีขา้พเจา้เคยท าท่ีถนนมาแลว้”เอาละ พระเยซูเจา้ขา้” ขา้พเจา้
อธิษฐาน “ขา้พเจา้หมดปัญญาแลว้ ขา้พเจา้เชิญเด็กหนุ่มสาวมาท่ีน่ีแลว้ และบดัน้ีขา้พเจา้จะปลีกตวัออก 
เชิญพระองคเ์สด็จเขา้สู่จิตใจของเด็กเหล่าน้ีขอท าตามพระทยัของพระองคเ์ถิด” 

ข้าพเจ้ายนือยูเ่บ้ืองหนา้เด็กกลุ่มนั้น กม้ศีรษะน่ิงอยูส่ักสามนาทีดูนานอยา่งไม่น่าเช่ือ ขา้พเจา้
ไม่ไดพ้ดูออกมาดงั ๆ ทั้งไม่ไดข้ยบัเขยื้อนกายดว้ย ขา้พเจา้อธิษฐานอยูใ่นใจ เสียงหวัเราะของพวกเด็ก ๆ 
ไม่รบกวนขา้พเจา้เลย ขา้พเจา้ไม่ประหลาดใจเม่ือเสียงในสถานท่ีนั้นค่อย ๆ เงียบลง แต่แรกเป็นสาม
แถวแรกทางขา้งหนา้ ขา้พเจา้จ าเสียงอิสราเอลได ้“พอที พวกเรา! เงียบไดแ้ลว้!” 

ความเงียบแผไ่ปถึงขา้งหลงัแลว้ก็ทัว่สถานท่ีนั้น ก่อนจะส้ินสามนาที ทั้งสถานท่ีนั้นก็เงียบกริบ 
แลว้ขา้พเจา้ก็ไดย้นิเสียงใครคนหน่ึงร้องไห้ 
ขา้พเจา้ลืมตาข้ึน ณ แถวหนา้นั้น อิสราเอลก าลงัเอามือลว้งหยบิผา้เช็ดหนา้ออกมาจากกระเป๋า

กางเกง เขาดึงข้ึนมาสั่งน ้ามูกเสียงดงัลัน่ กระพริบตาถ่ี ๆ แลว้สูดน ้ามูก 
ขา้พเจา้อธิษฐานต่อไป “พระเจา้ เจา้ขา้ ใหค้นทั้งหมดน้ีรู้สึกเช่นน้ีดว้ยเถิด” 
ขณะท่ีขา้พเจา้อธิษฐาน นิกก้ีหยบิผา้เช็ดหนา้ของเขาข้ึนมาขา้พเจา้แทบไม่เช่ือสายตาตนเอง แต่

เม่ือมองดูใหดี้ ขา้พเจา้ก็เห็นเขาทา้วไมเ้ทา้ของเขา สูดจมูก กระพริบตาถ่ี ๆ ท าท่าโกรธตวัเองท่ีร้องไห ้
เด็กหนุ่มคนหน่ึงเอ้ือมมือไปแตะบ่าของเขา นิกก้ีสะบดัออก 

ขา้พเจา้ทราบวา่ ถึงเวลาท่ีขา้พเจา้จะตอ้งพดูแลว้ ขา้พเจา้จึงพดูเสียงดงักอ้งวา่ 
“เอาละ ทุกคนรู้ดีแลว้วา่ พระเจา้อยูท่ี่น่ีดว้ย พระองคอ์ยูใ่นหอ้งน้ี มาหาพวกเธอเป็นพิเศษ ถา้

เธออยากจะเปล่ียนชีวิตใหม่ก็ถึงเวลานั้นแลว้ละ ยนืข้ึน แลว้ออกมาขา้งหนา้น่ี!” 
อิสราเอลไม่ไดล้งัเลใจ เขาลุกข้ึนหนัไปเผชิญหนา้กบัลูกนอ้งเขาเขา “น่ีพรรคพวก” เขาวา่ อัว๊

เป็นหวัหนา้พวกล้ือมาสามปีแลว้นะ อัว๊วา่ไป ล้ือก็ตอ้งไป ถูกไหม?” 
“ถูกตอ้ง!” พวกมวัมวัรับ 
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“ถา้งั้น อัว๊ไปขา้งหนา้ พวกล้ือก็ตอ้งไปดว้ย เอา้! ลุกข้ึนได!้” 
ทุกคนลุกข้ึนเกือบจะพร้อมกนั แลว้เดินไปขา้งหนา้กบัเขาไม่ใช่เพียงเท่านั้น ต่างแยง่กนั ผลกั

กนัจะข้ึนหนา้ไปใหถึ้งก่อนกนัดว้ย ขา้พเจา้มองดูซิวา่นิกก้ีจะมาดว้ยหรือเปล่า เขาเดินมาดว้ย 
มีเด็กจากแก๊งอ่ืน ๆ มากกวา่สามสิบคนตามแก๊งมวัมวัไปยงัหอ้งต่าง ๆ ท่ีมีคนงานจากโบสถต่์าง 

ๆ คอยช้ีแจงแนะน าเขาขา้พเจา้เขา้ห้องโนน้ออกห้องน้ี ช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได ้ แลว้ทนัใดนั้นขา้พเจา้ก็
นึกสะดุดใจมีเด็กชายหลายสิบคนท่ีมาขา้งหนา้เพื่อรับชีวติใหม่น้ี แต่มีเด็กหญิงเพียงสามคนเท่านั้น มา
เรียรวมอยูใ่นพวกน้ีดว้ย ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงเป่าปากจากทางหอ้งโถง จึงชะโงกหนา้ออกมาดู พอดีเห็น
เด็กสาวคนหน่ึง แบะเส้ือให้เห็นหนา้อกท่ีเปลือยเปล่า แลว้เรียกพวกเด็กชายท่ีอยูถ่ิ่นเดียวกบัเธอพดูวา่ 
“ถา้เธอเขา้ไปหอ้งนั้น เธอจะยุง่กบัฉนัไม่ไดอี้กแลว้นะ” 

ก่อนท่ีขา้พเจา้จะทนัเขาไปหา้ม เด็กสาวอ่ืน ๆ ก็เอาอยา่งบา้ง แลว้ก็ฉุดเด็กหนุ่มบางคนกลบัไป
ไดส้ าเร็จ ขา้พเจา้รู้สึกงงงนั... คิดวา่พวกเด็กหญิงไดย้นิเราพดูถึงเร่ืองความรัก จึงอิจฉาวา่พวกเด็กผูช้าย
จะเจียดความรักไปใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

เร่ืองท่ีนิกก้ีกลบัใจนั้นแทบไม่น่าเช่ือเลย 
เขายนือยูท่ี่นั้น ยิม้กวา้ง พดูน ้ าเสียงเครียด ๆ ขาดเป็นหว้ง ๆ ตามแบบฉบบัของเขาวา่ “ผมถวาย

ใจผมใหพ้ระเจา้แลว้ละ!”  
ขา้พเจา้แทบจะไม่เช่ือหูตนเองอีกคร้ังหน่ึง การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปอยา่งปุบปับ เม่ือขา้พเจา้

ยนืมองหนา้เขา แปลกใจวา่เขาจะจดัการกบัยาเสพท่ีเขาติดอยู ่ และปัญหาต่าง ๆ ของเขาไดอ้ยา่งไร เขา
คงจะเห็นวา่ขา้พเจา้สงสัยในตวัเขา เขาจึงโพล่งข้ึนมาดว้ยถอ้ยค าเพียงอยา่งเดียวท่ีเขารู้จกั นัน่คือ
ผรุสวาทออกมา 

“ผา่เถอะ เดวี่! ผมใหจิ้ตใจผมแก่พระเจา้แลว้นา” 
“เอาละ นิกก้ี ตกลง”ขา้พเจา้อยากจะท าอะไรใหเ้ขามัน่ใจยิง่ข้ึน จึงขอให้เขากบัอิสราเอลไปกบั

ขา้พเจา้ แลว้ขา้พเจา้ก็หาพระคมัภีร์ใหเ้ขากบัพวกมวัมวัท่ีมาขา้งหนา้คนละเล่มมีพระคมัภีร์อยูส่องขนาด 
ขนาดพกกระเป๋า และอีกขนาดหน่ึงใหญ่กวา่มากพวกเด็ก ๆ ไม่ชอบอยา่งเล็ก 

“เอาเล่มใหญ่หน่อย เดวี ่เวลาเราถือไปไหน ๆ คนอ่ืนเขาจะไดเ้ป็นกนัชดั ๆ” 
พดูแลว้ เด็กส่วนมากก็จุดบุหร่ีสูบ หนีบพระคมัภีร์ไวใ้ตแ้ขน แลว้เดินจากไป 
วนัรุ่งข้ึน เสียงกร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึนแต่เชา้ตรู่ คุณนายออร์เทซชะโงกหนา้เขา้มาในหอ้งของ

ขา้พเจา้ “เดวีค่ะ ต ารวจโทรมาหาคุณแน่ะ” 
“ต ารวจ” 
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ใจขา้พเจา้ฝ่อลงไปทนัที แต่พอขา้พเจา้เดินโผเผไปถึงโทรศพัท ์ ค าพดูท่ีขา้พเจา้ไดย้นิไม่ท าให้
ขา้พเจา้รู้สึกดีข้ึนเลย นายร้อยต ารวจโทถามขา้พเจา้วา่ ขา้พเจา้รู้จึกพวกแก๊งมวัมวัไหม? เม่ือขา้พเจา้รับวา่
รู้จกั เขาก็ขอใหข้า้พเจา้รีบไปหาเขาทนัที 

เม่ือขา้พเจา้ไปถึงสถานีต ารวจ เป็นของแน่วา่จะมีเด็กแก๊งนั้นรออยูค่ร่ึงโหล ขา้พเจา้เดินผา่น
หนา้พวกเขาไปอยา่งรวดเร็วแลว้แนะน าตวัเองท่ีโตะ๊ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อมานั้นขา้พเจา้ไม่มีวนัลืมได้
เลย 

สิบเอกท่ีโตะ๊เรียกนายต ารวจโท ซ่ึงก าลงัชุมนุมก าลงัต ารวจอยูอ่อกมา นายร้อยต ารวจโทยืน่มือ
ออกมาใหข้า้พเจา้จบั 

“ออ้ อาจารย”์ เขาทกั “ผมขอจบัมือดว้ยสักหน่อย”ขา้พเจา้ยืน่มือออกไปจบั นายต ารวจผูน้ั้นสั่น
มือขา้พเจา้แรง ๆ  

“คุณท าไดไ้งนะ” เขาถาม “เม่ือสองสามเดือนก่อนเด็กพวกน้ีประกาศศึกกบัเราน่ีนา ท าความ
ยุง่ยากอยา่งน่าปวดหวัใหเ้รามาหลายปีแลว้ แลว้มาเม่ือเชา้น้ี ทุกคนก็เขา้มาในน้ี คุณรู้ไหม วา่ พวกเขา
ตอ้งการอะไร?” 

ขา้พเจา้สั่นหนา้ 
“เขาอยากจะใหผ้มเขียนช่ือผมไวท่ี้พระคมัภีร์” 
ขา้พเจา้มองดูอิสราเอลกบันิกก้ี กบัเด็กอ่ืน ๆ ท่ีอยูก่บัเขาทุกคนยิม้แป้นกบัขา้พเจา้ 
“ถา้คุณตอ้งการใหช่้วยจดังานชุมนุมท่ีถนนสายอ่ืนละกอ้บอกผมไดเ้ลย”ร้อยต ารวจโทพดู เม่ือ

เราจากไป ขา้พเจา้เห็นสิบเอกท่ีโตะ๊สั่นหนา้ดว้ยความพิศวง 
ขา้พเจา้ทราบวา่พวกเด็ก ๆ อ่านพระคมัภีร์ของเขาในตอนกลางคืนเสียเป็นส่วนมาก เขาโปรด

ปรานเร่ืองในพระคมัภีร์เดิมเป็นพิเศษ 
“น่ีคุณเดวี่”อิสราเอลเรียก “ผมมีช่ืออยูใ่นพระคมัภีร์ดว้ย ดูซิ! น่ีไงช่ือผมมีอยูท่ ัว่ไปเลย” 
คืนนั้น เม่ือขา้พเจา้โทรศพัทไ์ปถึงเกวน็ท่ีโรงพยาบาลขา้พเจา้รู้สึกต่ืนเตน้ในเร่ืองการประชุม

นั้น จนพูดถึงแต่เร่ืองน้ีอยูเ่ร่ืองเดียว “คืนท่ีแลว้นั้นคุม้ค่าท่ีสุด ท่ีรัก” ขา้พเจา้บอกเธอ “ถา้เธอไดอ้ยูท่ี่น่ี
ดว้ยก็ดีซิ” 

“ดิฉนัยุง่มากค่ะ เดฟ”เธอพดู “เตือนดิฉนัใหเ้ล่าใหคุ้ณฟังบา้งก็แลว้กนั เม่ือคุณกลบัมามีชีวติ
อยา่งธรรมดาอีก” 
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11 
วนัหน่ึง ขณะท่ีขา้พเจา้เดินไปตามถนนฟอร์ทกรีน ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงใครเรียกช่ือขา้พเจา้ 
“คุณเดวี่นกัเทศน์” 
ขา้พเจา้หนัไปก็เห็นทหารนิโกรหนา้ตาดีสองคนวิง่มาหาขา้พเจา้ ทั้งสองคนแต่งเคร่ืองแบบ

เรียบร้อยดีเพิ่งรีดมาใหม่รองเทา้เป็นมนัปลาบจนมองดูแทบจะแสบตา 
ขา้พเจา้เพง่ดูหนา้เขา “บัก๊บอร์ด! สแตก๊โคช้!” ขา้พเจา้แทบจ าเขาไม่ได ้ ดูอว้นทว้นข้ึนกวา่เดิม

มาก 
“ใช่แลว้ครับ” เขาพดูพร้อมกบัยกมือข้ึนวนัทยาหตัถ ์ขา้พเจา้ “ดีไหมครับ เดวี่?” 
เขาเล่าใหข้า้พเจา้ฟังวา่ เขากลบัตวัไดแ้ลว้ เขาออกจากแก๊งหลงัจากท่ีเราชุมนุมกนัท่ีถนน แลว้

ไม่กลบัไปอีกเลย 
“อนัท่ีจริงนะครับ” สแตก๊โคช้พดู “แก๊งอาจารยย์บุตวั ตั้งแต่หนา้ร้อนแลว้ ไม่มีใครอยากต่อสู้

เลย” 
ขา้พเจา้จากบัก๊บอร์ด กบัสแตก็โคช้มาดว้ยความเสียใจท่ีตอ้งจากเขา ขา้พเจา้ชอบเด็กพวกน้ี 

และคิดถึงเขามากกวา่ท่ีขา้พเจา้นึกเสียอีก 
แต่แลว้ ขา้พเจา้ก็ตอ้งเผชิญกบัความประหลาดใจมากไปกวา่นั้นอีก 
ขา้พเจา้เดินไปตามถนน ผา่นเสาไฟท่ีจิมม่ีกบัขา้พเจา้เคยมาเทศนาดว้ยกนั ขา้พเจา้ก าลงัมองหา

อิสราเอลกบันิกก้ี ขา้พเจา้เห็นเด็กหนุ่มชาวสเปญท่ีขา้พเจา้จ าหนา้ไดค้นหน่ึง ก็เขา้ไปถามเขาวา่ 
อิสราเอลหรือนิกก้ีหรือพวกมวัมวัอยูท่ี่ไหน? 

“นิกก้ีเรอะ” เด็กชายนั้นส่งเสียงร้องอยา่งรังเกียจ “ก าลงัคลัง่จะเป็นนกัเทศน์ใหไ้ด”้ 
ขา้พเจา้ยนืงง “หูฉนัฟังผดิไปหรือเปล่า? นิกก้ีอยากเป็นนกัเทศน์ 
“น่านละ เขาวา่งั้นละ” 
ขา้พเจา้อยากจะทราบวา่จะไปหาตวัเขาไดท่ี้ไหน เด็กหนุ่มผูน้ั้นไม่รู้ ขา้พเจา้จึงออกไปไปหาดู

เอง 
ขา้พเจา้พบเขาในเวลาต่อมาเล็กนอ้ย นัง่อยูบ่นบนัไดบา้นเช่าแห่งหน่ึง ก าลงัคุยอยูก่บัเด็กอ่ืน ๆ  
“นิกก้ี” ขา้พเจา้เรียก 
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นิกก้ีเหลียวมาดู ใบหนา้ท่ีขา้พเจา้เห็นนั้น เป็นใบหนา้ท่ีขา้พเจา้ไม่รู้จกั แต่ก่อนใบหนา้นั้นกร้าว 
เป็นใบหนา้หาเร่ืองแต่บดัน้ีเปล่ียนเป็นเปิดเผย มีชีวติชีวาและกระตือรือร้น ดวงตาแจ่มใส บ่งวา่มีความ
ยนิดีอยา่งแทจ้ริง 

“อาจารย”์ เขาร้อง “เดวี่” แลว้หนัไปหาเด็กชายท่ีอยูก่บัเขา “น่ีไง พรรคพวก”เขาพดู “น่ีเป็น
นกัเทศน์คนท่ีฉนัเล่าใหฟั้งยงัไงล่ะ เป็นคนท่ีเอาฉนัไวอ้ยู”่ 

ขา้พเจา้ดีใจเหลือเกินท่ีพบเขา หลงัจากทกัทายกนัแลว้ขา้พเจา้ก็ถามเขาวา่จริงหรือท่ีเขาคิดจะ
เป็นนกัเทศน์ 

นิกก้ีกม้หนา้ลงดูทางเทา้ “ผมไม่เคยอยากเป็นอะไรมากเท่าคร้ังน้ีเลยครับ” เขาวา่ “แต่ผมไม่รู้วา่
ท าอยา่งไรจึงจะเป็นได”้ 

ขา้พเจา้ไดรั้บเชิญใหไ้ปปราศรัยท่ีโบสถ ์ ในเมืองเอลไมราในรัฐนิวยอร์คถึงเร่ืองปัญหาเด็ก
วยัรุ่นในนิวยอร์ค ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้จะขอใหนิ้กก้ีไปเล่าชีวติของเขาใหค้นท่ีนัน่ฟัง 

“นิกก้ี” ขา้พเจา้พดู “ไปเอลไมรากบัฉนัมั้ยล่ะ ไปเล่าเร่ืองของเธอใหค้นท่ีนัน่ฟัง บางทีเขาจะ
ช่วยเธอไดบ้า้ง” 

พอขา้พเจา้พดูไปแลว้ ขา้พเจา้ก็มานึกวา่ควรจะพดูอยา่งนั้นออกไปละหรือ ชีวิตของเขาไม่มี
อะไรดีสักนิด มีแต่ความทารุณโหดร้าย เป็นชีวิตท่ีคนในเอลไมราอาจจะไม่เขา้ใจก็เป็นไดเ้พราะชีวิตใน
นิวยอร์คนั้นต่างไปจากท่ีเขารู้จกั แมแ้ต่ขา้พเจา้เองยงัเห็นวา่เร่ืองของเขานั้นน่าอกสั่นขวญัหนี แต่
ขา้พเจา้ก็ไดพ้ดูไปแลว้ เราจึงด าเนินการต่อไป 

ดังน้ัน ไม่ก่ีสัปดาห์ต่อมา นิกก้ีก็ไปยนือยูบ่นธรรมาสน์ของโบสถใ์นเมืองเอลไมรา นิวยอร์ค 
ขา้พเจา้ไม่จ  าเป็นตอ้งกลวัอะไรอีกแลว้ พอเขาเร่ิมเล่า ทุกคนฟังเขาดว้ยความเห็นใจเสียงของเขาหา้วและ
ขาดเป็นห้วง ๆ  

“ผมอยูต่ามถนนเสียเป็นส่วนมาก” เขาเร่ิมเร่ือง “เพราะพอ่แม่ผมมกัจะมีลูกคา้มาหาท่ีบา้นเสมอ
ทั้งกลางวนักลางคืน เราพวกลูก ๆ ก็ตอ้งออกไปเล่นขา้งนอก ท่านเป็นหมอดู ท่านโฆษณาไวใ้น
หนงัสือพิมพส์เปญวา่ ท่านคุยกบัคนตายก็ได ้ ทั้งยงัรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ไดด้ว้ย ใครมาหาท่านก็จะให้
ค  าแนะน าในเร่ืองเงินทองหรือปัญหาทางครอบครัว 

“บา้นของเรามีห้องอยูเ่พียงห้องเดียว เราพวกลูก ๆ จึงตอ้งออกไปอยูต่ามถนน ทีแรกผมก็ถูก
เด็กอ่ืน ๆ รังแกเอา ตอ้งคอยกลวัเขาอยูต่ลอดเวลา แลว้ผมก็หดัสู้ตอบบา้งจนเด็กพวกนั้นกลวัไม่กลา้ยุง่
กบัผม หลงัจากนั้นผมก็ชกัชอบอยูต่ามถนนมากกวา่อยูท่ี่บา้น ท่ีบา้นผมเป็นคนเล็กท่ีสุด ไม่มี
ความหมายอะไรเลย แต่ท่ีถนนซิ ทุกคนรู้จกัผมดี 
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“ครอบครัวผมตอ้งยา้ยบา้นอยูเ่ร่ือย โดยมากเป็นเพราะผมถา้มีเร่ืองข้ึนทีไร ต ารวจก็จะเท่ียวไป
สอบถาม แลว้เจา้ของห้องเช่าก็จะไปหาพอ่แม่ผมบอกให้เรายา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน เขาไม่ชอบมีเร่ืองยุง่ยากกบั
ต ารวจ 

“ผมเองก็ไม่ทราบวา่ท าไมผมถึงไดท้  าเช่นนั้น มีความรู้สึกอยา่งหน่ึงอยูใ่นใจผมท าใหผ้มกลวั 
มนัท าใหผ้มรู้สึกกงัวลใจอยูต่ลอดเวลา ผมหา้มความรู้สึกนั้นไม่ได ้ ความรู้สึกอนัน้ีแหละซ่ึงถา้ผมเห็น
คนง่อยเขา้ผมอยากจะฆ่าเขาเสีย ไม่วา่จะเป็นคนตาบอดหรือเด็กเล็ก ๆ ใครก็ตามท่ีอ่อนแอหรือบาดเจบ็
...ผมจะเกลียดเขา 

“วนัหน่ึง ผมเล่าเร่ืองน้ีใหพ้่อฟัง ท่านวา่ผมถูกผเีขา้ ท่านพยายามจะเรียกผอีอกจากผม แต่มนัก็
ไม่ออก 

“เจา้ความบา้ภายในตวัผมนบัวนัก็ยิง่หนกัข้ึนทุกที ถา้ใครใชไ้ม่ค  ้ายนักาย ผมจะเตะไมน้ั้น
กระเด็น หรือถา้เห็นคนแก่ไวเ้ครายาว ผมจะกระตุกออก จะตีแมก้ระทัง่เด็กเล็ก ๆ มีบางขณะท่ีผมรู้สึก
กลวัและอยากจะร้องไห ้แต่เจา้ส่ิงท่ีอยูใ่นตวัผมนั้นซิก าลงัหวัเราะใหญ่ อีกอยา่งหน่ึงก็คือ เลือด วินาทีท่ี
ผมเห็นเลือด ผมจะหวัเราะเอา ๆ อยา่งไม่หยดุ 

“แลว้เราก็ยา้ยไปอยูท่ี่อาคารสงเคราะห์ฟอร์ทกรีน ผมไปเขา้พวกมวัมวั เขาจะตั้งใหผ้มเป็น
หวัหนา้ แต่ในการตะลุมบอนนั้น หวัหนา้เป็นคนวางแผนและออกค าสั่ง ผมเองชอบเขา้สู้เขาก็เลยตั้งผม
เป็นรองหวัหนา้ 

“เขาตั้งยศใหผ้มเป็นสิบเอก น่ีหมายความวา่ผมตอ้งควบคุมดูแลพวกกระสุนปืน พวกเรามีเขม็
ขดัหนงั ดาบปลายปืน และมีดสปริงกบัปืนท่ีท าเอง เราเอาสลกักลอนประตูมาท าเป็นเขม็แทงชะนวน
ใหก้บัลูกปืนขนาด .22 ไดพ้อดี 

“ส าหรับการตะลุมบอนนั้น ผมชอบใชเ้บสบอลมากผมจะเอาถงัขยะมาเจาะรูจะไดม้องออกไป
ได ้ แลว้ใชส้วมหวัเขา้กวดัแกวง่ไมต้ะบองนั้น แมแ้ต่พวกมวัมวัดว้ยกนัก็ขยาดไม่กลา้เขา้มาใกลผ้ม 
เพราะผมจะฟาดเอาทุกคนท่ีเขา้มาใกล ้
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ผมจะเอาถงัขยะมาเจาะรู แลว้ใชส้วมหวั 
“ผมยงัรู้วธีิจ้ิมมีดดว้ย คือแทงเขาโดยไม่ใหถึ้งตาย ผมแทงคนสิบหกคน ถูกติดคุกสิบสองคร้ัง มี

รูปผมลงตามหนา้หนงัสือพิมพ ์เม่ือผมไปตามถนน คนท่ีรู้จกัผมจะเรียกลูก ๆ หลบเขา้บา้น 
“พวกแก๊งต่าง ๆ ก็รู้จกัผมดว้ย วนัหน่ึง ขณะท่ีผมคอยรถรางอยู ่ มีเด็กหา้คนเดินตรงมา เขาเอา

เขม็ขดัหนงัรัดคอผมแลว้บิด ผมไม่ตาย แต่ผมอยากจะให้ตาย ๆ ไปเสียในตอนนั้นเพราะหลงัจากนั้น ผม
พดูไม่ไดดี้อีกเลย คอไม่ดีท าใหเ้สียงท่ีออกมาฟังชอบกล เม่ือก่อนน้ีผมเคยนึกเกลียดคนพิกลพิการ แต่
เด๋ียวน้ีผมตอ้งกลบัมาเป็นบา้ง ผมตอ้งท าเก่งไวเ้พื่อใหใ้คร ๆ เขานบัถือผม 

“แก๊งของเราครองแถบโคน่ี ไอแลนด ์ และราฟเอเวนู เราสวมเส้ือนอกแดง มีอกัษร ม คู่ แลว้
สวมรองเทา้ส้นสูงแหลมเวลาสู้กนันั้นใชร้องเทา้ท่ีดีนกั วนัหน่ึงเราเขา้ไปในร้านขนม พวกเราหกคนเขา้
ไปหาอะไรด่ืม มีพวกแก๊งบิชอบเจ็ดคนเดินเขา้มาพวกแก๊งน้ีไม่ถูกกบัพวกมวัมวั 

“คนหน่ึงในพวกนั้นเดินไปท่ีตั้งขนมขาย วางท่ายงักบัเป็นเจา้ของร้าน พวกเราก็มองดูอยู ่ แลว้
ผมก็เดินเขา้ไปเอาศอกกระทุง้ เขาศอกกลบัมาท่ีผม แลว้เราก็เขา้ตะลุมบอนกนั ภรรยาเจา้ของร้านส่ง
เสียงร้องลัน่ ลูกคา้คนอ่ืน ๆ วิง่ออกไปขา้งนอกมีมีดหัน่เน้ือวางอยูบ่นโตะ๊ พวกผมคนหน่ึงหยบิมนั
ข้ึนมาฟันพวกแก๊งบิชอบคนหน่ึงเสียหา้แผลท่ีศีรษะ พอผมเห็นเลือดเขา้ผมหวัเราะใหญ่ ผมทราบวา่เขา
ตายแลว้ และผมก็กลวัดว้ย แต่ผมอดหวัเราะไม่ได ้ ภรรยาเจา้ของร้านโทรศพัทไ์ปเรียกต ารวจ พวกผม
อีกคนหน่ึงเก็บมีดนั้นข้ึนมาแทงเธอท่ีทอ้ง แลว้เราก็ออกวิง่หนี 

“ผมไม่ไดแ้ตะตอ้งมีดเล่มนั้น ผมก็เลยไม่ติดคุก แต่พอ่แม่ผมตอ้งข้ึนศาล หลงัจากนั้นท่านกลวั
มาก จึงตดัสินใจจะกลบัไปอยูท่ี่ เพอร์โท ริโค ผมกบัพี่ไปส่งท่านท่ีสนานบิน ขากลบัจากสนามบินในรถ
นั้น พีส่่งปืนขนาด .32 ให้ผม แลว้วา่ “แกไป ตามทางของแกเถอะ นิก” 

“ส่ิงแรกท่ีผมท าก็คือ หาท่ีนอน ผมเอาปืนนั้นจ้ีคน ๆ หน่ึงไดเ้งินมา 10 ดอลล่าร์ (ราว 200 บาท) 
เอาเงินไปเช่าห้องหลงัจากนั้น ผมก็คอยเอาปืนจ้ีคนเอาเงิน หรือไม่ก็เอาอะไรมาจ าน า 

“ในตอนกลางวนัก็ค่อยยงัชัว่หน่อย ผมอยูก่บัพวกพรรคพวกผมกบัหวัหนา้บอกให้เขาท าอะไร 
เขาก็ตอ้งท า แต่ตกกลางคืนเม่ือผมตอ้งเขา้ไปอยูใ่นหอ้งนั้น ผมกลวัจริง ๆ ผมจะคิดถึงคนตายสองคนใน
ร้านขนมนั้น บางทีผมถึงกบัเอาหวัโขกกบัพื้น เพื่อใหเ้ลิกคิดถึงเร่ืองนั้น ผมจะต่ืนตอนดึก ๆ ร้องไห้
คิดถึงแม่ ก่อนแม่จะจากไปเราไม่เคยพดูกนัเลย แต่ผมรู้สึกเหมือนกบัวา่แม่ควรจะมาดูแลผมบา้ง” 

“ผมอายไุดสิ้บแปดปีเตม็ในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1958 เดือนนั้น พวกแก็งมงักรฆ่าพวกเราคน
หน่ึงตาย เราก าลงัจะไปทางรถไฟใตดิ้นไปฆ่าพวกนั้นบา้ง นัน่เป็นกฎของแก๊งเรา ถา้มวัมวัตายลงหน่ึง 
พวกมงักรก็คงจะตอ้งตายหน่ึงเหมือนกนั ขณะท่ีเราก าลงัเดินไปท่ีสถานีรถไฟใตดิ้น เราเห็นรถต ารวจ
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จอดอยูมี่พวกแก๊งอาจารยก์ลุ่มใหญ่ก าลงัป้วนเป้ียนอยูแ่ถวนั้น พวกแก๊งอาจารยน้ี์เป็นพวกนิโกรอยูท่ี่
ฟอร์ทกรีน เราท าสัญญาสันติกบัพวกน้ีและเราจะช่วยกนัถา้ถูกแก๊งอ่ืนรุกราน 

“ดูเหมือนวา่จะมีการปะทะกนั เราจึงแวะเขา้ไป พวกแก๊งอาจารยก์  าลงัยนืมุงชายสองคนอยู ่เป็น
คนท่ีผมไม่เคยเห็นมาก่อน คนหน่ึงเป่าแตร และอีกคนหน่ึงผอมมาก แลว้มีใครคนหน่ึงชกัธงอเมริกาข้ึน 
แลว้รถต ารวจก็ขบัออกไป ชายสองคนนั้นตอ้งการจะใหมี้การชุมนุมข้ึน 

“พอเขาชกัธงอเมริกาเสร็จ ชายร่างผอมก็กา้วข้ึนไปบนเกา้อ้ี กางหนงัสือออก เขาอ่านวา่อยา่งน้ี 
“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักมนุษย ์ จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ี

วางใจในพระบุตรนั้น จะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 
“น่ีนะ” นกัเทศน์กล่าว “ฉนัจะพดูกบัเธอถึงค าวา่ ทุกคนทุกคนหมายวา่ พวกนิโกร พวกสเปญ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกแก๊งต่าง ๆ เธอรู้ไหมวา่ เขาตรึงพระเยซู เขาตรึงพวกแก๊งต่าง ๆ ดว้ย ตรึงไวส้อง
ขา้งของพระเยซู...” 

“ฟังพอแลว้” ผมวา่ “ไปกนัเถอะ พวกเรายงัมีธุระท่ีจะตอ้งท าอีก” 
“ไม่มีสักคนขยบัเขยื้อน น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเขาไม่ท าตามผมผมรู้สึกกลวัข้ึนมา จึงเรียกนกัเทศน์ผู ้

นั้นอยา่งหยาบ ๆ คาย ๆ เขาก็ไม่เอาใจใส่ คงพดูต่อไปอีกนาน 
“แลว้ต่อจากนั้น คุณทราบไหม หวัหนา้แก๊งอาจารยคุ์กเข่าลงกบัถนนนั้นเองแลว้ร้องไห ้ รอง

หวัหนา้กบัสมุนซา้ยขวาของเขาก็คุกเขา้ลงขา้ง ๆ ร้องไหด้ว้ย ส่ิงเดียวท่ีผมทนไม่ไดก้็คือร้องไห ้ผมดีใจ
ท่ีเห็นพวกแก๊งอาจารยอ์อกไป ผมคิดวา่เราก็ควรไปดว้ย 

“แต่แลว้นกัเทศน์ผูน้ี้ก็เดินไปท่ีอิสราเอล อิสราเอลเป็นหวัหนา้พวกมวัมวั แลว้จบัมือกบัเขา ผม
คิดวา่เขาก าลงัจะมาลม้พวกเรา ผมก็เลยเดินไปเอาศอกกระทุง้นกัเทศน์ อิสราเอลจอ้งหนา้ผมเหมือนเขา
ไม่เคยเห็นผมมาก่อน 

“แลว้นกัเทศน์นั้นก็หนัมาทางผม “นิกก้ี” เขาเรียก “ฉนัรักเธอ” 
“ในชีวติของผมไม่มีใครเคยบอกผมเช่นน้ีมาก่อนเลย ผมไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรดี “เขา้มาใกลอ้ัว๊

ละกอ้” ผมพดู “อัว๊ฆ่าล้ือแน่” ผมตั้งใจจะท าอยา่งนั้นจริง ๆ อิสราเอลกบันกัเทศน์คงพดูต่อไป ในท่ีสุด 
เขาก็จากไป ผมคิดวา่คงเสร็จเร่ืองเสร็จราวกนัแลว้ แต่เราก็ไม่ไดต้ามไปแกแ้คน้พวกมงักร 

“หลงัจากน้ี นกัเทศน์คนน้ีก็กลบัมาอีก เขาพดูถึงงานชุมนุมใหญ่ส าหรับพวกแก๊งต่าง ๆ ท่ีจะมี
ข้ึนท่ีแมนฮทัตนั และวา่เราควรจะไป “เราก็อยากจะไป” อิสราเอลพดู แต่พวกเราจะผา่นเมืองตอนท่ีพวก
คนจีนอยูไ่ปไดย้งัไงกนั” ฉนัจะจดัรถไปรับเอง” นกัเทศน์พดู ดงันั้นอิสราเอลก็เลยรับปากวา่จะไป 

“ดีแลว้ ผมพดู ไม่ใช่อัว๊แน่” ผมรู้สึกวา่ตายเสียดีกวา่ท่ีจะไปในงานนั้น แต่เม่ือพวกนั้นไปก็เลย
กลายเป็นวา่ ผมไปกบัเขาดว้ย ผมกลวัท่ีจะตอ้งอยูค่นเดียว ผมตั้งใจวา่ลม้งานชุมนุมน้ีใหไ้ด ้พอเราไปถึง
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ท่ีนัน่ เขากนัท่ีนัง่สามแถวหนา้ไวส้ าหรับพวกเรา ท าให้ผมตอ้งแปลกใจ นกัเทศน์บอกไวล่้วงหนา้ก่อน
แลว้วา่เขาจะเก็บท่ีนัง่ไว ้แต่ผมไม่เช่ือ 

“ผูห้ญิงคนหน่ึงเป็นคนเล่นเปียนโน ผมใหพ้วกผมกระทืบเทา้ ร้องตะโกนใหมี้ใครออกมา
แสดงอะไรบา้ง มีเด็กผูห้ญิงคนหน่ึงข้ึนมาร้องเพลงบนเวที ผมเป่าปาก ทุกคนพากนัหวัเราะใหญ่ ทุกส่ิง
ก าลงัจะเป็นไปตามท่ีผมตอ้งการ ผมสบายใจมาก 

“ในท่ีสุดนกัเทศน์ก็ข้ึนมากล่าววา่ ก่อนท่ีเขาจะพดูคืนน้ีเขาจะขอเร่ียไร 
“นัน่เอง ผมคิดวา่ผมเขา้ใจแลว้ ผมเคยนึกสงสัยอยูต่ลอดเวลาวา่ ท าไมเขาถึงท าทั้งหมดน้ี บดัน้ี

ผมเห็นวา่เขาก็ท าเพื่อเงินเหมือนคนอ่ืน ๆ นัน่แหละ 
“เราจะขอใหพ้วกแก๊งเธอเป็นคนเก็บเงิน เขาวา่ เขาจะเอาเงินออ้มไปหลงัม่านน้ีแลว้ข้ึนมาบน

เวที 
“ผมคิดวา่ เขาช่างเซ่อจริง ๆ ใคร ๆ ก็เห็นไดว้า่มีประตูออกอยูข่า้งหลงันัน่ 
“ขอคนอาสาสักหกคนซิ” เขาวา่ 
“ผมกระโดดลุกข้ึนทนัที ผมช้ีพวกเราอีกหา้คนใหลุ้กข้ึนแลว้เราก็ผลุนผลนัไปขา้งหนา้ ทีน้ีเป็น

โอกาสของผมแลว้ละท่ีจะท าใหเ้ขากลายเป็นอา้ยงัง่ไป เขาส่งกล่องกระดาษใหเ้รา ผมอยากจะรีบท าเสีย
เด๋ียวน้ี แต่เขาให้เรายนือยูก่่อน ส่วนเขาอธิษฐานอยา่งยดืยาว ผมเองพยายามกลั้นหวัเราะเตม็ท่ี 

“เราไปเสียจนทัว่สถานท่ี ถา้ผมไม่ชอบใจเงินท่ีใครใหผ้มจะยนือยูท่ี่นัน่กระทัง่เขาตอ้งเพิ่มเงิน
ลงไปอีก แลว้เราก็ไปพบกนัท่ีหลงัม่านนั้น 

“ประตูอยูท่ี่นัน่ เปิดอา้กวา้งทีเดียว ผมมองเห็นไฟถนนไดย้นิเสียงรถน ้าฉีดถนน ในสนามกรีฑา
มีเสียงหวัเราะกนั พวกเขารู้วา่เราตอ้งเชิดเงินแน่ ลูกนอ้งผมก็คอยดูผม รอใหผ้มออกค าสั่งใหเ้ชิดเงิน 

“ผมไดแ้ต่ยนืน่ิง ไม่รู้วา่มนัเป็นไง มีความรู้สึกชอบกลทนัใดนั้น ผมก็รู้วา่เป็นอะไรแน่ นกัเทศน์
คนนั้นเขาไวใ้จผม ซ่ึงไม่เคยมีอยา่งน้ีมาก่อนเลย ผมไดแ้ต่ยนืน่ิง พวกลูกนอ้งก็คอยดูผม 

“ผมสามารถไดย้นิถนดัเดียว เด็กขา้งในนั้นท าใหน้กัเทศน์ตอ้งตกท่ีนัง่ล าบากมาก ต่างตะโกน
กนัเอะอะ กระทืบเทา้แลว้เขาก็ตอ้งยนือยูท่ี่นัน่ เพราะไวใ้จผม 

“เอาละพรรคพวก” ผมวา่ “เราจะข้ึนไปบนเวทีนัน่” 
“พวกนั้นมองดูหนา้ผม เหมือนกบัวา่ ผมเสียสติไปแลว้แต่ก็ไม่มีใครแยง้วา่กระไร ผมเป็นคน

ชนิดท่ีใครจะมาถึงเถียงดว้ยไม่ได ้ เรากา้วข้ึนบนัไดเวที คุณจะไม่เคยไดย้นิท่ีไหนเงียบกริบอยา่งรวดเร็ว
เช่นน้ี เราส่งกล่องกระดาษใหเ้ขา “น่ีแน่ะเงิน” ผมบอกเขา 

“เขาไดแ้ต่รับเงินไป ไม่แสดงท่าวา่แปลกใจเลย เหมือนกบัเขารู้อยูต่ลอดเวลาวา่ผมจะเอามาให้
เขา 
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“แลว้ผมก็กลบัไปท่ีนัง่ท่ีผม ยิง่คิดหนกักวา่เก่า เขาเร่ิมพดูเร่ืองทั้งหมดเก่ียวกบัพระวญิญาณของ
พระเจา้ นกัเทศน์วา่พระองคเ์ขา้ไปในจิตใจคนและท าใหเ้ขาสะอาดได ้ เขาวา่ไม่แปลกวา่ผูน้ั้นจะไปท า
อะไรมาแลว้ พระวิญญาณสามารถท าใหเ้ราเร่ิมตน้ชีวิตใหม่เหมือนทารกเกิดใหม่ 

“ทนัใดนั้น ผมรู้สึกตอ้งการชีวติเช่นนั้นมาก จนทนไม่ไหวมนัเหมือนกบัผมไดเ้ห็นตวัของผม
เองเป็นคร้ังแรก ความเกลียดชงั ความโสโครก ชัว่ชา้ลามก เป็นประดุจภาพหลอนอยูเ่บ้ืองหนา้ผม 

“พวกเธอจะมีชีวติผิดออกไปเป็นคนละคนได”้ เขาวา่ “ชีวติของเธอเปล่ียนแปลงไปได”้ 
“ผมตอ้งการเช่นนั้น ผมตอ้งการอยา่งเหลือเกิน แต่ผมทราบวา่ มนัไม่อาจจะเกิดข้ึนกบัผมได ้

นกัเทศน์บอกเราให้เดินไปขา้งหนา้ ถา้เราตอ้งการจะเปล่ียนชีวติใหม่ แต่ผมทราบวา่ไม่มีประโยชน์
ส าหรับผมเสียแลว้ 

“แลว้อิสราเอลก็บอกใหเ้ราทุกคนยนืข้ึน “อัว๊เป็นหวัหนา้” เขาพดู พวกเราทั้งโขยงน้ีจะข้ึนไป
ขา้งบนนัน่” 

“ผมเป็นคนแรกท่ีข้ึนไปท่ีขา้งหนา้ คุกเข่าลงอธิษฐานเป็นคร้ังแรกในชีวติ ผมอธิษฐานวา่อยา่งน้ี 
“พระเจา้ท่ีรักยิง่ ผมเป็นคนบาปท่ีโสมมท่ีสุดในนิวยอร์ค ผมไม่คิดวา่พระองคจ์ะตอ้งการผม ถา้พระองค์
ตอ้งการผมจริง ๆ ผมก็ขอมอบตวัใหพ้ระองคผ์มเคยเลวมาก่อนเท่าใด ผมก็อยากจะเป็นคนดีเท่านั้น เพื่อ
พระเยซู 

“ต่อมานกัเทศน์ก็ใหพ้ระคมัภีร์ผมไวห้น่ึงเล่ม แลว้ผมก็กลบัไปบา้น นึกสงสัยวา่ พระวญิญาณ
สถิตอยูใ่นใจผมจริงหรือเปล่า แลว้ผมจะทราบไดอ้ยา่งไร ส่ิงแรกท่ีเกิดข้ึนเม่ือผมเขา้ห้องแลว้ปิดประตูก็
คือ ผมไม่รู้สึกกลวัอีกต่อไป ผมรู้สึกเหมือนกบัวา่ผมมีเพื่อนอยูใ่นหอ้งนั้นดว้ย ไม่ใช่พระเจา้หรือมีใคร
มาอยูด่ว้ยแต่เป็นความรู้สึกเหมือนกบัวา่คุณแม่ผมกลบัมา ผมมีบุหร่ีส่ีตวัอยูใ่นกระเป๋า ผมขยี้มนัแหลก
แลว้เอาปาทิ้งออกไปนอกหนา้ต่าง 

“วนัรุ่นข้ึน ทุกคนตอ้งตกใจจนตาคา้ง ท่ีไดย้นิวา่นิกก้ีเป็นคริสเตียน แต่มีอีกส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึน ท่ี
ท าใหผ้มรู้วา่พระเจา้สถิตอยูก่บัผมจริง ๆ พวกเด็กเล็ก ๆ มกัจะวิง่หนีผมเม่ือเขาเห็นผมแต่วนันั้น เด็กเล็ก 
ๆ สองคนจอ้งหนา้ผมสักครู่ แลว้เดินตรงเขา้มาหาผม เขาอยากจะใหผ้มช่วยวดัใหเ้ขาวา่ ใครจะสูงกวา่
กนัไม่ส าคญัอะไร ผมเอาแขนโอบรอบตวัเขา เพราะผมทราบวา่ผมผดิไปจากเดิมแลว้ แมจ้ะไม่มีใครรู้
นอกจากเด็ก ๆ ก็ตาม 
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เขาชกัมีดออกมาจะจว้งแทงหนา้อกผม 
 
“แลว้ไม่ก่ีสัปดาห์ต่อมา เจา้คนหน่ึงในพวกแก๊งมงักรเขา้มาหาผมแลว้ถามวา่ “จริงหรือ ท่ีเขาวา่

ล้ือไม่พกอาวธุอีกแลว้?” ผมก็บอกวา่จริง เขาชกัมีดออกมายาวสักสิบน้ิวเห็นจะได ้ ข้ึนมาจะจว้งแทง
หนา้อกผม ผมรีบยกมือข้ึนแยง่มีดไวไ้ดท้นั ผมเองก็ไม่ทราบวา่ท าไม แต่เจา้คนนั้นออกวิง่หนี ส่วนผม
ยงัคงยนือยูท่ี่นัน่ มองดูเลือดไหลทะลกัออกจากมือ ผมจ าไดว้า่ผมเห็นเลือดทีไรมนัท าใหผ้มคลัง่ไป แต่
วนันั้นไม่ยกัเป็นเช่นนั้นผมนึกถึงขอ้ความท่ีผมอ่านพบจากพระคมัภีร์วา่ “พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ 
ไดท้รงช าระเราทั้งหลายใหป้ราศจากบาปทั้งส้ิน” ผมฉีกเส้ือของผมออกเอาผา้พนัมือไว ้นบัตั้งแต่วนันั้น
มาเลือดไมเ่คยกวนใจผมอีกเลย” 

ขณะท่ีนิกก้ีเล่า หอ้งนั้นเงียบกริบ เขายิง่เล่าขา้พเจา้ก็ยิง่ตระหนกัวา่ ขา้พเจา้ก าลงัไดย้นิเร่ือง
ปาฏิหาริย ์ เพราะเสียงของนิกก้ีนั้นเครียด ส าแดงความปวดร้าว เสียงท่ีขาดเป็นหว้ง ๆ เม่ือเขาเร่ิมเร่ือง
นั้น ไดเ้ปล่ียนไปในขณะท่ีเขาพดู ค าพดูของเขาค่อย ๆ ชดัเจนข้ึนทุกที จนกระทัง่คล่องเหมือนคนอ่ืน ๆ 
ในหอ้งนั้นพดู เม่ือกล่าวจบ นิกก้ียนืตวัสั่นเทา เขาไม่อาจจะกล่าวอะไรต่อไปได ้น ้าตาของเขาไหลพราก 

ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่ อะไรเป็นสาเหตุท าให้เขาพดูเสียงขาดเป็นห้วง ๆ บางทีอาจจะเป็นเพราะ
ร่างกายบาดเจบ็เน่ืองจากพวกเด็ก ๆ พยายามจะรัดคอเขาก็เป็นได ้ หรืออาจจะเป็นเร่ืองทางจิตวทิยา แต่
อยา่งไรก็ดี เขาก็หายขาดตั้งแต่คืนนั้นเป็นตน้มา 

คืนนั้นดว้ย คนฟังบริจาคเงินเป็นจ านวนมาก ท าใหนิ้กก้ีไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนพระคริสตธรรม 
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12 
ข้าพเจ้าเขียนจดหมาย ไปถึงโรงเรียนพระคริสตธรรมในรัฐคาลิฟอเนีย เพื่อจดัแจงใหนิ้กก้ี และ

แอนเจลโล มอร์แรล เขา้ศึกษาท่ีนัน่ เพราะแอลเจลโลก็อยากจะเป็นนกัเทศน์ดว้ย เม่ือขา้พเจา้คิดถึง บัก๊
บอร์ด กบั สแตก๊โคช้และนิกก้ีกบัแอลเจลโลขา้พเจา้คิดวา่ ทุกส่ิงก าลงัจะเป็นไปดว้ยดี แต่ราว ๆ เดือน
พฤษภาคม 1959 ขา้พเจา้ไดรั้บข่าว ๆ หน่ึงท่ีท าใหข้า้พเจา้หวัเสียมาก อิสราเอลติดคุกเสียแลว้ 

ทั้งไม่ใช่ติดเพราะเร่ืองเล็กนอ้ย เขาติดคุกเพราะกระท าฆาตกรรม  
ขา้พเจา้ขบัรถไปสู่นิวยอร์ค ไปหาแม่ของอิสราเอล  
“ลูกดิฉนักลบัตวัไดส้ักพกัหน่ึง” แม่ของอิสราเอลเล่าไปพลางโคลงตวัไปมาดว้ยความทุกขใ์จ 

“เขาอยูก่บับา้นกบัช่องดีพอโรงเรียนเปิด เขาก็ไปเรียน แต่แลว้เจา้พวกแก๊งก็เร่ิมเอาอีกคุณรู้ไหมวา่มนัท า
อยา่งไร มนัเร่ิมออกเกณฑพ์รรคพวกอีกค่ะ” 

เม่ือเจา้พวกแก๊งมนัจะเร่ิมตน้ตั้งแก๊งใหม่ หรือเม่ือมนัเสียสมาชิกไปมาก ๆ มนัจะไปเท่ียวบอก
เด็กในละแวกใกลเ้คียงเกณฑม์าเขา้พวก แลว้เขาก็จะตอ้งเขา้ ถา้ไม่ยอมเขา้พวกมนัมนัจะรุมซอ้ม ถา้ยงั
ขืนไม่ยอมอีก มนัจะจบัหกัน้ิวหรือมิฉะนั้นก็หกัแขน ถา้ยงัขืนปากแขง็ มนัก็จะคุกคามเอาชีวิตเขา ผลก็
คือไดเ้ด็กส่วนมากเขา้เป็นพวกดว้ย มนัยงิอิสราเอลเสียหลายคร้ังก่อนท่ีเขาจะร่วมเขา้พวกดว้ย 

“ลูกดิฉนั กลวัพวกมนัมากค่ะ” แม่ของอิสราเอลเล่า “เขากลบัไปกบัพวกมนั คืนหน่ึงเกิดต่อสู้
กนัใหญ่ เด็กของอีกพวกหน่ึงถูกฆ่าตาย ไม่มีใครซดัวา่อิสราเอลเป็นคนฆ่า แต่เขาไปกบัแก๊งนั้นดว้ย ก็
เลยถูกเขา้คุก” 

แม่ของอิสราเอลเอาจดหมายท่ีอิสราเอลเขียนมาใหข้า้พเจา้ดู จดหมายนั้นแสดงวา่ถูกผา่นมือมา
มาก ทั้งเป้ือนน ้าตาเลอะเทอะ เขาเสียใจในเร่ืองน้ีเพราะเห็นแก่แม่ ส่วนตวัเขาเองไม่รู้สึกขมข่ืนเลย เขา
พดูถึงวนัท่ีเขาจะไดอ้อกมาเป็นอิสระ เขายงับอกดว้ยวา่ เขาเสียใจส าหรับนกัเทศน์ดว้ยเม่ือไดย้นิเร่ืองน้ี
เขา้ขอใหแ้ม่ช่วยบอกคุณเดวี่วา่ เขาอยากไดรั้บข่าวจากเดวี่ 

ขณะท่ีขา้พเจา้เขียนหนงัสือน้ี เขายงัคงอยูใ่นคุก ในบรรดาพวกเด็ก ๆ ทั้งหมดแลว้ ขา้พเจา้ชอบ
เขามากกวา่เพื่อน ขา้พเจา้ชอบเขามาตั้งแต่แรกเห็นแลว้ ขา้พเจา้เขียนถึงเขาบ่อย ๆ แต่เขาไม่สามารถจะ
เขียนมาถึงขา้พเจา้ได ้ เขาไดแ้ต่เขียนไปใหแ้ม่เขาเท่านั้น เขาศึกษาพระคมัภีร์จากบทเรียนทางไปรษณีย ์
แต่กระนั้นกย็งัตอ้งผา่นอนุศาสนาจารยข์องทางเรือนจ า ทุกคร้ังท่ีมีโอกาสขา้พเจา้จะตอ้งอธิษฐานเพื่อ
เขา 
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ขา้พเจา้มกัจะเล่าเร่ืองของเขาใหใ้คร ๆ ฟังบ่อย ๆ แลว้ถามวา่ เราท าอะไรผดิไป มีอะไรไหมท่ี
เราควรจะท าลงไป? และมกัจะไดรั้บค าตอบอยา่งเดียวกนัวา่ เราควรจะติดตามเร่ืองต่อไปการท่ีใหเ้ด็ก
พวกนั้นกลบัใจแลว้ปล่อยเขาไวน้ั้นไม่พอ 

แต่ถา้ขา้พเจา้ไม่ปล่อยเขา ก็หมายวา่ ขา้พเจา้จะตอ้งไปอยูนิ่วยอร์ค 
ปลายปี ค.ศ. 1960 ขา้พเจา้ก าลงัเทศนาอยูใ่นโบสถแ์ห่งหน่ึงในนครนิวยอร์ค เป็นการประชุม

กนัธรรมดา ๆ มีใครคนหน่ึงอ่านจดหมายจากคณะกรรมธิการแห่งกรมต ารวจ ขอร้องใหท้างโบสถย์ืน่
มือเขา้ช่วยพวกเยาวชนในเมืองนิวยอร์ค ขา้พเจา้จึงถือโอกาสเล่าเล็กนอ้ยถึงส่ิงท่ีเราก าลงัท าอยู ่แลว้บอก
เขาวา่เราอยากจะท าอะไรบา้ง ทางโบสถจึ์งตกลงกนัวา่จะตั้งองคก์ารใหม่ข้ึน เรียกองคก์ารประกาศใน
หมู่เยาวชน เขาลงคะแนนเสียงเลือกขา้พเจา้เป็นผูอ้  านวยการ แลว้เลือกคุณพอล ดีลีนา นายร้อยต ารวจ
เอกเป็นเหรัญญิก คืนนั้น คุณพอล มิไดอ้ยูท่ี่นัน่ดว้ยแต่เขาก็ลงคะแนนเสียงเลือก แลว้เราก็ลงคะแนน
เสียงกนัอีกวา่ เราตอ้งการงบประมาณปีละ สองหม่ืนดอลล่าร์ (ราวส่ีแสนบาท) จ่ายเป็นค่าส านกังาน ค่า
พิมพห์นงัสือ เงินเดือน และอ่ืน ๆ อีกจิปาถะ แต่แน่ละวา่เราไม่มีตวัเงินจริง ๆ เลย 

ศาสนาจารยข์องโบสถโ์ทรศพัทไ์ปแจง้ข่าวน้ีใหคุ้ณพอลทราบ 
“พอลครับ” ศาสนาจารยพ์ูด “ผมมีข่าวดีจะบอกคุณ คุณเพิ่งไดรั้บเลือกเป็นเหรัญญิกของ

องคก์ารประกาศในหมู่เยาวชนคุณเดวดิ วลิเคอร์สันเป็นผูอ้  านวยการในการฝ่าฝันเพื่อเยาวชนน้ีคุณจะ
ยนิดีท่ีไดย้นิวา่ คุณไดรั้บงบประมาณถึงสองหม่ืนดอลล่าร์ในปีแรกน้ี 

นายร้อยต ารวจเอก ดีลีนา ยอ้นถามวา่ “ใครกนั คุณเดวิด วคิเคอร์สัน ใครเป็นคนจดัท าบญัชี 
และไหนล่ะเงิน” 

“พอล” ศาสนาจารยก์ล่าว “เรายงัไม่มีบญัชี ไม่มีเงินและคุณเดฟ วลิเคอร์สัน ก็เป็นนกัเทศน์จาก
รัฐเพลซิลวาเนียผูเ้ช่ือวา่ เขาจะตอ้งท างานในนิวยอร์ค” 

คุณพอลหวัเราะใหญ่ “คุณพดูโง่ ๆ ไปไดน่้า” เขาวา่  
“จริง เราโง่ พอล” ศาสนาจารยก์ล่าว “เราโง่เหมือนหนุ่มนอ้ยเดวดิคนนั้น ท่ีออกไปปราบโกไล

เอธ ยกัษใ์หญ่ดว้ยสลิงคู่ใจ กบักอ้นหินเพียงไม่ก่ีกอ้น กบัความเช่ือมัน่วา่พระเจา้อยูฝ่่ายเขา” 
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13 
องค์การประกาศในหมู่เยาวชนเร่ิมตน้ ถา้อ่านท่ีอยูก่็ดูโกดี้ 1865 วกิตอร่ี โบลาวาร์ด แต่

เบ้ืองหลงัท่ีอยูน่่ะซิ ไม่ดีนกั มีแต่สามหอ้งอยูใ่นแถบท่ีสกปรก มีลูกจา้งอยูค่นเดียวท่ีจะตอ้งจ่ายเงินให ้
คนนั้นก็คือ ตวัขา้พเจา้เอง ทั้งเงินท่ีไดรั้บก็ไม่พอแมแ้ต่จะจ่ายเป็นค่าหอ้งในโรงแรมท่ีราคาถูกท่ีสุด 
ขา้พเจา้ตอ้งนอนบนเกา้อ้ียาวใกลโ้ตะ๊หนงัสือกลางส านกังานนั้น อาหารก็ตอ้งกินแต่ส่ิงท่ีจะท าใหบ้น
จานร้อน ๆ หรือบางที บางโอกาสเพื่อนขา้พเจา้ก็จะเชิญไปรับประทานอะไรดว้ย 

แต่ส่ิงท่ียุง่ยากก็คือ ขา้พเจา้ตอ้งจากเกวน็และลูก ๆ มา เราออกมาจากโบสถแ์ลว้ และเกวน็ก็
กลบัไปอยูก่บัพอ่แม่ของเธอท่ีพิทสเบิร์ก 

แมว้า่จะเป็นดงัน้ี ก็น่าต่ืนเตน้ดี ซ่ึงขา้พเจา้เองก็ชอบ ท่ีประชุมของชาวสเปญ และชาวองักฤษ
ในนิวยอร์คอุทิศเงินให ้ 1000 ดอลล่าร์ (ราว 2 หม่ืนบาท) เพื่อใหเ้ราเร่ิมงาน เราเร่ิมดว้ยงานจดัพิมพ์
หนงัสือ เขียนถึงปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาเร่ืองยาเสพติด การส าส่อนทางเพศ ด่ืมสุรา ยกพวกไปท าการ
รุนแรงต่าง ๆ เด็กวยัรุ่นจากโบสถต่์าง ๆ นบัร้อยช่วยเราแจกหนงัสือน้ีแต่พอส้ินสามเดือน เราก็เห็นวา่
เด็กเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้นท่ีเปล่ียนชีวติจากเดิมไป 

เราจึงทดลองวธีิใหม่ต่อไป คือออกโทรทศัน์ ขา้พเจา้รวบรวมเด็กท่ีเคยตกอยูใ่นความล าบาก
มาแลว้พน้มาไดน้บัร้อยคนมีคณะนกัร้องท่ีลว้นเป็นเด็กวยัรุ่น ในรายการนั้นเขาจะร้องเพลงแลว้คนหน่ึง
ในพวกเยาวชนจะออกมาเล่าเร่ืองของตน 

เราค่อยใจช่ืนข้ึน ท่ีเห็นวา่มีผูนิ้ยมการแสดงนั้นกนัอยูท่ ัว่ไปแต่ก็มีเร่ืองยุง่ยากอยูป่ระการหน่ึง
คือ การออกโทรทศัน์นั้นแพงมาก พวกเด็ก ๆ ทัว่ประเทศส่งเงินมาใหเรา แต่พอส้ินสิบสามสัปดาห์ เราก็
เป็นหน้ีเขาถึง 4500 ดอลล่าร์ (เกา้หม่ืนบาท) “ดูเหมือนวา่เราจะตอ้งลม้เลิกรายการน้ีเสียกลางคนั” 
ขา้พเจา้บอกกนัคณะกรรมการ ทุกคนก็ดูจะเห็นดว้ย เราอยากจะท าต่อไปแต่ดูจะไม่มีทาง 

ทนัใดนั้น ศาสนาจารยผ์ูห้น่ึงทางตอนหลงัหอ้งลุกข้ึนกล่าววา่ “ผมเห็นการแสดงของคุณแลว้ 
และชอบมากเสียดว้ย ก่อนท่ีคุณจะลม้เลิกเร่ืองน้ี ผมอยากจะใหคุ้ณไดคุ้ยกบัเพื่อนผมคนหน่ึงเสียก่อน” 
ขา้พเจา้ก็เห็นดว้ย 

ดงันั้น วนัรุ่นข้ึน ขา้พเจา้ก็ไปหาคุณเชส วอลก์เคอร์บรรณาธิการนิตยสารฉบบัหน่ึงในนคร
นิวยอร์ค เขาฟังเร่ืองงานของเราอยา่งตั้งอกตั้งใจ แต่พอเรากล่าวจบลง เขาท าท่างง ๆ  

“แลว้คุณจะท าอะไรเล่าครับ?” เขาพดู 
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“พดูอยา่งเปิดอกเลยนะ” ศาสนาจารยเ์พื่อนผมพูด “เราตอ้งการสักหม่ืนดอลล่าร์” (ราวสองแสน
บาท) 

คุณวอลก์เคอร์ใบหนา้ถอดสี ขา้พเจา้เองก็พลอยไปดว้ย  
แลว้เขาก็หวัเราะใหญ่ “ดีท่ีคุณคิดวา่ผมรวยถึงเพียงนั้นแต่พดูกนัตรง ๆ นะ ผมไม่มีเงินหม่ืน

ดอลล่าร์เลย ท าไมคุณถึงไดคิ้ดถึงผมเม่ือคุณตอ้งการเงินเล่า?” 
“อนัท่ีจริงผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกนั” ศาสนาจารยพ์ดู “ผมมีความรู้สึกประหลาด ๆ เกิดข้ึน

ตั้งแต่ผมไดย้นิวา่ จะตอ้งลม้เลิกรายการน้ีวา่ ผมควรจะมาติดต่อกบัคุณ บางทีผมอาจจะผดิไปก็ได ้แต่ผม
มีความรู้สึกเช่นนั้นอยูเ่ร่ือย” 

นายวอลก์เคอร์ลุกข้ึนจากเกา้อ้ี “ขอบคุณท่ีมาหาผม” เขาวา่ “ถา้ผมคิดอะไรออก ผมจะบอกให้
คุณทราบ” 

เราออกมาพน้ประตูส านกังานของเขาแลว้ เม่ือเขาตะโกนเรียกเรากลบัไปอีก 
“เด๋ียวก่อนคุณ” เขาเรียก 
เราหมุนตวัเดินกลบัไปสู่ส านกังานเขาอีก “ผมคิดไดแ้ลว้” เขาวา่ “ผมไดรั้บโทรเลขวนัน้ี ซ่ึงผม

เองก็ไม่เขา้ใจเลย” เขาเหลียวไปหาโทรเลขนั้นบนโตะ๊ แลว้พบเขา้ โทรเลขนั้นมาจาก ดบับลิวคลีเมนต์
สโตน ประธานของบริษทัสหประกนัภยัแห่งอเมริกา มีวา่ “ลืมเร่ืองโทรเลขฉบบัก่อนไป จะอยูท่ี่ซาวอย 
ฮิลตนั พุธน้ี”  

“นัน่เป็นวนัน้ี” บรรณาธิการพดู “แต่ก็แปลกท่ีผมไม่เคยไดรั้บโทรเลขฉบบัก่อน และท าไมเขา
ถึงจะตอ้งมาบอกผมดว้ยวา่เขามาเมืองน้ี ในเม่ือเราไม่มีธุระอะไรหรือนดัหมายกนัไวเ้ลยผมสงสัยวา่ 
เลขาของเขาคงจะเอาช่ือผมไปสับกบัช่ือใครเขา้กระมงั...” 

แลว้บรรณาธิการก็เขียนจดหมายสั้น ๆ ใหเ้รา “ไปท่ีซาวอยนะ” เขาวา่ แลว้ยืน่ซองใหเ้รา “ถา้
เขาอยูคุ่ณก็ใชน่ี้แนะน าตวักบัเขา อ่านดูก็ได”้ ซองนั้นไม่ไดผ้นึก ดงันั้นพอเราออกไปพน้ เราก็เอา
ออกมาอ่านดูวา่เขาเขียนวา่กระไร “คุณเคล็มท่ีนบัถือ” จดหมายนั้นวา่ดงัน้ี “น่ีเป็นจดหมายแนะน าคุณ
เดวดิ วลิเคอร์สัน ผูซ่ึ้งท าหนา้ท่ีอยา่งน่าสรรเสริญอยูใ่นหมู่พวกเด็กวยัรุ่นในเมืองน้ี คุณเดวดิอยากจะได้
เงินสักหม่ืนดอลล่าร์ส าหรับงานน้ี ขอคุณฟังเร่ืองท่ีเขาเล่าใหล้ะเอียดก่อน และถา้คุณเห็นดี ก็ช่วยเขาดว้ย
ก็แลว้กนั เชส” 

“ดูเขลาเหลือเกินนะ”ขา้พเจา้พดูกบัเพื่อนของขา้พเจา้ “คุณคิดวา่ เราควรจะไปหาเขาไหม?” 
“ควรไปแน่” 
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ดงันั้น 20 นาทีต่อมา เราก็ไปเคาะประตูห้องชุดในโฮเตล็ซาวอย ขณะนั้นเป็นเวลา 17.30 น. 
สุภาพบุรุษผูห้น่ึงผกูหูกระต่ายอนัใหญ่เดินมาเปิดประตูให้ เห็นไดว้า่เขาก าลงัจะแต่งตวัไปรับประทาน
เล้ียง 

“คุณสโตนใช่ไหมครับ?” 
ชายนั้นพยกัหนา้รับ 
“ขอโทษเถิดครับ คุณเชส วอลก์เคอร์ใหผ้มน าจดหมายน้ีมาใหคุ้ณ” 
คุณสโตนยนือ่านจดหมายนั้นอยูท่ี่ประตู เขาเชิญเราเขา้ไปขา้งใน เขามีท่าทางงงเล็กนอ้ยในเร่ือง

ทั้งหมดนั้น เขาวา่อีกสักประเด๋ียวเขาจะตอ้งไปแลว้ ถา้เราอยากจะเล่าเร่ืองใหเ้ขาฟังในขณะท่ีเขาแต่งตวั
ไป เขาก็จะยนิดีฟัง 

สิบหา้นาทีต่อมา คุณสโตนก็แต่งตวัเสร็จเตรียมตวัจะไป 
“ผมเห็นจะตอ้งไปเสียที” นายสโตนพดูอยา่งสุภาพ “แต่ ถา้คุณเชส วอลก์เคอร์ เป็นผูแ้นะน าคุณ

มา นัน่ก็พอแลว้ส าหรับผม ผมชอบงานของคุณ ส่งบิลมาเถิด ผมจะจ่ายใหใ้นวงเงินหม่ืนดอลล่าร์ 
ขา้พเจา้กบัเพื่อนมองหนา้กนัตะลึงไป 
ขอโทษเถิดนะ คุณช่วยอดัเร่ืองต่อจากตอนท่ีเล่าคา้งไวด้ว้ย ถา้ผมมานิวยอร์คอีกผมจะไปหาคุณ 

แลว้เราปรึกษากนัใหล้ะเอียด...” แลว้เขาก็จากไป 
เราไดเ้อาเงินหน่ึงหม่ืนดอลล่าร์ไปช าระหน้ี แลว้ยงัไดช้ าระเงินค่ารายการออกโทรทศัน์

ล่วงหนา้อีกสามเดือน ทั้งจ่ายค่าฟิลม์ท่ีเราท าเร่ืองเด็กวยัรุ่นในนิวยอร์ค ติดยาเสพติดอีกดว้ย 
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14 
รายการโทรทัศน์ท่ีเราจดันั้นด าเนินไปดว้ยดี แต่ขา้พเจา้ยิง่คิดหนกัข้ึนวา่เราจ าเป็นจะตอ้งติดต่อ

กบัพวกเด็ก ๆ เป็นส่วนตวัส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการก็คือ บา้นท่ีผูส้มคัรท างานน้ีเตม็เวลานบัสิบกวา่คนจะพกั
อยูไ่ด ้ขา้พเจา้อยากไดค้นมาฝึกเป็นพิเศษเพื่อท างานกบัพวกเด็ก ๆ จากแก๊งต่าง ๆ และอยากไดท้  างานใน
หมู่พวกยาเสพติด และอยากไดค้นท างานในหมู่เด็กเล็ก ๆ ขา้พเจา้อยากไดค้นงานหญิงมาท างานกบัพวก
เด็กสาว แลว้สามารถจะช่วยเขาแกปั้ญหายุง่ยากของเขาไดด้ว้ย 

บา้นหลงัน้ี จะเป็นท่ี ๆ พวกเด็กหนุ่มสาวจะมาไดเ้ม่ือเขาตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งใดเป็น
พิเศษ จะมีบรรยากาศท่ีอบอวลไปดว้ยวนิยัและความรัก เราจะนมสัการและเรียนดว้ยกนั 

ในระหวา่งน้ี ครอบครัวขา้พเจา้ยา้ยมาอยูนิ่วยอร์คกนัหมดแลว้ เพราะขา้พเจา้หาท่ีอยูไ่ดใ้กล ้ ๆ 
ส านกังานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เล่าใหค้ณะกรรมการกลางฟังถึงความฝัน อยากจะมีบา้นใหพ้วกเด็กหนุ่มสาวเหล่าน้ี 
ปัญหาใหญ่ก็คือ เราไม่มีเงินและงานเช่นน้ีตอ้งใชเ้งินมาก แต่ในท่ีสุดเขาก็ตกลงกนัวา่จะท าเป็นการ
แสดงวา่เรามีความเช่ือ 

น่ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเม่ือเราตดัสินใจท าลงไปแลว้ 
สองนาฬิกา เชา้ตรู่ของวนัท่ี 15 ธนัวาคม ค.ศ. 1960 ขา้พเจา้ก าลงัอธิษฐานอยู ่ ก็พอดีเกิด

ความคิดข้ึนมาวา่ เราควรจะลองหาบา้นท่ีถนนคลินตนั ขา้พเจา้กางแผนท่ีออกดูวา่ถนนคลินตนัอยูท่ี่ใด 
วนัรุ่งข้ึน ขา้พเจา้เรียกกรรมการทั้งหลายประชุม เล่าความคิดของขา้พเจา้ใหเ้ขาฟัง เขาเห็นดว้ย

กบัการจะไปดูบา้นท่ีถนนคลินตนักบัขา้พเจา้ ก่อนเราไป ขา้พเจา้ถามพอล ดีลีนาวา่เรามีเงินอยูส่ักเท่าไร 
“ท าไมล่ะ?” พอลถาม 
“อา้ว ก็เราคิดจะไปดูบา้นท่ีถนนคลินตนักนัน่ีนา” 
“ฮะฮา้” พอลร้อง “เด๋ียวน้ีเรามีอยู ่ 125 ดอลล่าร์กบัอีก 73 เซนต ์ (ประมาณสองพนัหา้ร้อยกวา่

บาท) 
บา้นแรกท่ีเราเห็นนั้นดูเหมาะมากดูเก่าและสกปรกไปหน่อยก็จริง แต่ราคา 17,000 ดอลล่าร์ นั้น 

ท าใหดู้พอสมควรเราตรวจดูรอบ ๆ แลว้ลงมือปรึกษากนัถึงเร่ืองเงินและระยะเวลาจ่ายเงินงวด เราตอ้ง
แปลกใจท่ีเห็นวา่ลองเอยไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่เม่ือเราไปหาเจา้ของบา้นในวนัรุ่งข้ึน เขากลบัถ่วงเวลาและ
ถ่วงไปหลายวนั ดงันั้นเราจึงตกลงวา่จะไปหาบา้นหลงัใหม่ท่ีถนนคลินตนัอีก หลงัน้ีราคาถึงสามหม่ืนส่ี
พนัดอลล่าร์ เป็นสถานพยาบาล ซ่ึงตรงตามอุดมคติของเรามาก มีเคร่ืองตกแต่งบา้นพร้อมทั้งเจา้ของยงั
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ลดราคาใหเ้ราดว้ย ในขณะท่ีเราพดูเร่ืองราคากนัอยู ่ เราเกือบจะเซ็นสัญญากนัอยูแ่ลว้ ก็พอดีศาสนาจารย์
คนหน่ึงในคณะกรรมการกล่าววา่ 

“ก่อนท่ีเราจะตกลงใจอยา่งใดลงไป ผมมีกุญแจบา้นหลงัตรงกนัขา้มคนละฟากถนนอยู ่ ผมคิด
วา่เราควรจะไปดูกนัก่อนนะ” 

“ราคาสักเท่าใดล่ะ?” ขา้พเจา้ซกั 
เขาอึกอกั “ราคา 65,000 ดอลล่าร์” 
“ดีน่ี” ขา้พเจา้กล่าว “ทุกคร้ังท่ีเราหาบา้นใหม่ ราคามนัสูงข้ึนไปทุกที ซ ้ าตวัเงินในธนาคารท่ีเรา

ก็มีกลบัลดลง เราหาบา้นราคา 17,000 ดอลล่าร์ ตอนนั้นเรามีเงิน 125 ดอลล่าร์ เด๋ียวน้ีเรามาดูบา้นราคา 
34,000 ดอลล่าร์ เราก็มีเงินอยูเ่พียง 100 ดอลล่าร์ แลว้เราก็อยากจะขา้มถนนไปดูหลงัท่ีราคา 65,000 ดอล
ล่าร์ เราอาจจะกระเป๋าแหง้ก็ได”้ 

บา้นหลงัราคา 65,000 ดอลล่าร์นั้นเรียกวา่ เป็นคฤหาสน์ก็วา่ได ้ ใจขา้พเจา้เตน้ไม่เป็นจงัหวะ
เม่ือขา้พเจา้เห็นมนัเขา้ ดูเหมือนวา่จะมีท่ีพอส าหรับทุกอยา่ง ทั้ง ๆ ท่ีภายในยงัรกรุงรังอยูก่็ตาม มีลิฟข้ึน
ไปสู่ชั้นสอง ซ่ึงมีหอ้งมากมาย ขณะท่ีคนของเราสนทนาอยูก่บัเจา้ของ เขาลดราคาลงเป็น 42,000 ดอล
ล่าร์ แต่เราก็ยงัมีตวัเงินอยูใ่นธนาคารเพียง 100 ดอลล่าร์เท่านั้น ถา้เราจะเอา เราจะตอ้งวางเงินหน่ึงส่วน
สิบของจ านวนนั้น ภายในหน่ึงสัปดาห์ ขา้พเจา้ทูลขอพระเจา้ใหป้ระทานเงินจ านวนมากนั้นในวนั
อาทิตย ์ ถา้พระองคจ์ะใหเ้ราไดบ้า้นนั้น เงินจ านวนมากท่ีสุดในโบสถจ์ะไดใ้นวนัอาทิตยว์นัเดียวเป็น 
2,000 ดอลล่าร์ แต่ขา้พเจา้ก็หวงัจะใหพ้ระเจา้ทรงกระท าปาฎิหาริย ์ ถา้พระองคต์อ้งการใหเ้ราไดบ้า้น
หลงัน้ี 

วนัอาทิตยต่์อมานั้น เป็นวนัอาทิตยก่์อนหนา้วนัคริสตสมภพ ค.ศ. 1960 ขา้พเจา้บอกผูท่ี้มาฟัง
ดว้ยน ้าเสียงเนือย ๆ และตรงไปตรงมา เม่ือจบแลว้ ขา้พเจา้กล่าววา่ ถา้เขาตอ้งการจะอุทิศเงินเพื่อ
ช่วยงานน้ี ขา้พเจา้จะไปนัง่คอยรับเงินอยูท่ี่อีกหอ้งหน่ึงในโบสถ ์ ขา้พเจา้ไม่ไดบ้อกเขาวา่เราตอ้งการ
เป็นจ านวนเท่าไร 

ขา้พเจา้ไปนัง่คอยอยูอี่กห้องหน่ึง หลงัจากสิบนาทีล่วงไปไม่มีใครมา และขา้พเจา้เตรียมตวัจะ
กลบัแลว้ นึกในใจวา่พระเจา้คงจะไม่ตอ้งการให้เราไดบ้า้นนั้น 

แลว้ประตูห้องโถงก็เปิดออก หญิงชราผูห้น่ึงเดินเขา้มาเธอเดินน ้าตาไหลพรากขา้มห้องมาหา
ขา้พเจา้ “อาจารยว์ลิเคอร์สันคะ” เธอพดู “ดิฉนัอธิษฐานคอยมา 15 ปีแลว้ ใหมี้ใครมาลงมือท างานน้ี น่ี
ค่ะ 10 ดอลล่าร์ เป็นเงินทั้งหมดท่ีดิฉนัจะใหไ้ด ้ เงินไม่มากเท่าไร แต่ดิฉนัทราบวา่ พระเจา้จะทรง
เพิ่มเติมให”้ 
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ต่อจากเธอก็มีคนหลัง่ไหลกนัเขา้มาไม่ขาดสาย บางคนใหส้ามร้อยดอลล่าร์ เด็กผูช้ายเล็ก ๆ คน
หน่ึงให ้14 เซนต ์พอ่หนูวา่ 

“พระเจา้ทรงสถิตอยูก่บังานน้ี คุณไดเ้งินท่ีผมมีไปหมดแลว้” 
เป็นเวลา 15 นาทีท่ีผูค้นเดินเป็นแถวผา่นห้องไป แลว้เอาเงินมาวางบนโตะ๊ เม่ือเราเอาเงินนั้นมา

นบัดู ปรากฏวา่ไดเ้งินถึง 4,400 ดอลล่าร์ 
มีอยูส่ิ่งหน่ึงท่ีท าใหข้า้พเจา้งงงนั เราขอพระเจา้ 4,200 ดอลล่าร์ และเราไดรั้บเงิน 4,400 ดอล

ล่าร์ ท าไมพระเจา้ถึงไดใ้หเ้ราเกินมา 200 ดอลล่าร์ บางทีพระองคจ์ะทรงกรุณาเราประทานใหเ้รา
มากกวา่ท่ีเราขอกระมงั 

สองสามวนัต่อมา ขา้พเจา้ก าลงัจดัเร่ืองน้ีอยูก่บัทนายความของเรา 
“คุณมีเงิน 4,200 ดอลล่าร์แลว้หรือ เดวดิ?” 
ขา้พเจา้ส่งเงินนั้นใหเ้ขา พร้อมทั้งอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้อยูใ่นใจ 
ทนายความมีท่าทางกระสับกระส่าย เหมือนกบัวา่เขาจะตอ้งพดูในเร่ืองท่ีไม่อยากพดู “คุณก็

ทราบดีวา่ ผมไม่ไดคิ้ดเงินส าหรับงานท่ีผมจะช่วยตั้งศูนยเ์ยาวชนข้ึนน้ี...” 
ดู ๆ ก็แปลกท่ีเขาพดูเช่นน้ี เพราะเขาเป็นกรรมการคนหน่ึงไม่เคยคิดเงินส าหรับงานท่ีเขาท าไป

เลย 
“...แต่เราจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ทนายความอีกหน่ึง เราจ าเป็นตอ้งจ่ายใหเ้ขาบา้ง เม่ือเราช าระหน้ีเงิน

กอ้นน้ี” 
“เป็นเงินสักเท่าไร?” 
“สองร้อยดอลล่าร์” 
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15 
เราต้องท างานกนัมากทีเดียว ท่ีจะเตรียมศูนยเ์ยาวชนให้พร้อม เราจะไปไดค้นมาจากไหนมา

ดูแลสถานใหเ้รียบร้อยเล่า? เราสามารถจ่ายใหเ้พียงสัปดาห์ละ 10 ดอลล่าร์เท่านั้น และเขาจะตอ้งท างาน
หนกัอยา่งเตม็อกเตม็ใจ และตอ้งเส่ียงชีวติดว้ยขณะท่ีขา้พเจา้คิดถึงปัญหาน้ี เด็กคนหน่ึงของเราเกือบจะ
เอาชีวิตไม่รอด เขาช่ือ คาร์โลส เคยเป็นสมาชิกของแก๊งท่ีร้ายท่ีสุดในนิวยอร์ค ช่ือแก๊ง ประหาร หลงัจาก
ท่ีเขากลบัมามีชีวติใหม่แลว้เขากลบัไปเล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใหพ้วกแก๊งของเขาฟัง พอเขาไปถึงพวกนั้นก็รุม
ลอ้มเขา้มา 

“อัว๊ไดย้นิวา่ล้ือมีศาสนาแลว้งั้นรึ?” หวัหนา้แก๊งประหารพดูข้ึน 
“ถูกแลว้” คาร์โลสพดู 
“แลว้อัว๊ก็ไดย้นิวา่ ล้ือไม่สู้คนอีกแลว้” 
“ถูกตอ้ง” คาร์โลสตอบ 
เด็กคนนั้นดึงมีดข้ึนมา “ล้ือจะตอ้งสู้ ม่ายงั้นอัว๊แทงล้ือตายแน่” เขาวา่ 
คาร์โลสอยูก่บัแก๊งนั้นมานานหลายปี เขารู้วา่หวัหนา้แก๊งไม่ไดขู้่เล่น ๆ เขากระโดดหลบไป

กระชากสายอากาศของรถยนตค์นัท่ีจอดอยูใ่กล ้ ๆ ออกเพื่อจะใชเ้ป็นอาวธุ แลว้ทนัใดเขาก็เปล่ียนใจ 
โยนสายอากาศทิ้ง 

“ไม่ละ อัว๊ไม่สู้” เขาพดู 
แลว้หวัหนา้แก๊งประหารก็แทงเขา เขาเสือกมีดเขา้ไปท่ีชายโครงของคาร์โลสจนมิดดา้ม โลหิต

ไหลปร่ีออกมาจากบาดแผล ขณะท่ีคาร์โลสฟุบลงตรงขา้งทาง พวกแก๊งนั้นต่างวิง่หนีไปทิ้งคาร์โลสให้
ครวญครางร้องขอความช่วยเหลือ พอเขาไปถึงโรงพยาบาลเขาก็อยูใ่นขั้นอาการสาหสัเป็นตายเท่ากนั 
เม่ือออกมาจากโรงพยายาลได ้ แพทยแ์นะน าเขาไม่ใหไ้ปเทศน์ในหมู่พวกท่ีพกมีด แต่คาร์โลส์กลบัไป
เทศน์ตามถนนอีก บางทีอาจจะเป็นเพราะเหตุน้ี ท่ีท าใหเ้ขาเป็นนกัเทศน์ท่ีดีท่ีสุดของเราก็ได ้

แต่ใครเล่าจะกลา้เส่ียงกบังานชนิดน้ีได?้ จะมีสักก่ีคนท่ีเป็นเหมือนคาร์โลส 
ไม่นานหลงัจากน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บโทรเลขจากวทิยาลยัพระคริสตธรรมในรัฐมิสซูร่ี ขอให้ขา้พเจา้

ไปจดัประชุมข้ึนสักระยะหน่ึง ขา้พเจา้จึงชวนพวกนกัเรียนพระคริสตธรรมมาประกาศตามถนนในนคร
นิวยอร์ค ขา้พเจา้บอกเขาวา่ ขา้พเจา้ตอ้งการคนสัก 10 คนมาช่วยงานน้ี ทั้งบอกใหเ้ขาจ่ายค่าเดินทางมา
นิวยอร์คเอง ขา้พเจา้ไม่สัญญาอะไรในเร่ืองเงินทอง เพียงแต่บอกวา่จะจดัหาท่ีอยูห่ลบันอนให้ ขา้พเจา้
เล่าเร่ืองคาร์โลสกบัเด็กอีกสองคนถูกทุบกลางถนนใหเ้ขาฟัง เขาบอกวา่ เขาจะตอ้งลา้งชาม ถูพื้นเอง 
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เด็กหนุ่มหา้สิบคนอาสาจะท างานน้ี แต่เราตอ้งการเพียง 20 คน ฉะนั้น ขา้พเจา้จึงให้ทางโรงเรียนพระ
คริสตธรรมเป็นผูเ้ลือก 

ไม่ก่ีสัปดาห์ต่อมา ผูอ้าสาเร่ิมทยอยกนัเขา้มา ต่างห้ิวกระเป๋าเส้ือผา้และชูคอจะดูภาพแปลกใหม ่
ๆ ในนิวยอร์ค พอขา้พเจา้พาเขาไปดูหอ้งนอนใหญ่กวา้งโล่งไม่มีอะไรเลย ขา้พเจา้แน่ใจวา่ เขาตอ้ง
แปลกใจวา่ตนจะมามีชีวิตเช่นไรหนอ 
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16 
พอเดือนพฤษภาคม 1961 งานของศูนยเ์ยาวชนก าลงัเจริญเตม็ท่ี ทุกวนัคนงานของเราจะ

ออกไปตามถนน มองหาเด็กวยัรุ่นท่ีเขาจ าเป็นจะตอ้งช่วย ระหวา่งเดือนแรก มีเด็กหนุ่มสาวกวา่ 500 คน 
มารับความรอดพน้บาปจากพระเยซู คนพวกน้ีพน้จากแก๊งต่าง ๆ และพน้บาปทั้งปวง เขาไดง้านและเร่ิม
นมสัการพระเจา้ 

ในจ านวน 500 คนน้ี มีราว 100 คนท่ีมาท่ีศูนยข์อใหช่้วยเป็นพิเศษ บางคนก็ล าบากเดือนร้อน
มาก จนตอ้งเขา้มาอยูก่บัพวกเรา 

เราเร่ิมประสบกบัปัญหาหลายประการ ประการหน่ึง คือปัญหาทางศีลธรรม เด็กพวกน้ีเกือบ
ทั้งหมด ท าผดิกฎหมายมาแลว้ เขาควรท าประการใดดี? 

การตอบปัญหาน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย เด็กท่ีเป็นคริสเตียนอยา่งมัน่คงอาจจะยอมรับโทษในคุกก็ได ้
แต่ส าหรับคนท่ีเพิ่งมาเป็นคริสเตียนน่ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีน าเขากลบัไปคบกบัเพื่อนเลว ๆ หรืออีกนยัหน่ึง 
ถา้เขาซ่อนความผดิน้ีไวใ้นใจ น่ีก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีควรท า 

ขอยกเพทโดรเป็นตวัอยา่ง เขามาอยูท่ี่ศูนยน่ี์หลายวนัแลว้ วนัหน่ึงเขาเขา้มาหาขา้พเจา้ กล่าววา่ 
“ผมกินไมไ้ด ้นอนไม่หลบั นอนไม่หลบัเลยจริง ๆ” 
“เอะ๊ ท าไมล่ะ เพทโดร” 
“ผมรู้สึกหนกัใจในเร่ืองบาปท่ีผมท าไป ผมเห็นจะตอ้งไปสารภาพบาปกบัต ารวจเสียที” 
ขา้พเจา้ฟังเขาสักครู่ และเห็นวา่ไม่มีทางจะท าอยา่งอ่ืนไดเ้พทโดรไม่ไดเ้ล่าเร่ืองทั้งหมดของเขา

ใหข้า้พเจา้ฟัง เพราะขา้พเจา้ไม่เขา้ใจภาษาสเปญดี และเขาเองก็พดูภาษาองักฤษไม่คล่องแต่ขา้พเจา้ก็
บอกเขาวา่ ขา้พเจา้คิดวา่ เขาควรจะรอไปก่อนขา้พเจา้เกรงวา่ ค  าพิพากษาใหจ้  าคุกเขา จะท าใหจิ้ตใจเขา
หวนกลบัไปเป็นอยา่งเดิมอีก แต่เขาก็ไม่ยอมรอ 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงไปหาเพื่อนเก่าของขา้พเจา้ คือวนิเซนต ์ออร์เทซ ขอใหเ้ขาไปดว้ยเพื่อท าหนา้ท่ี
ล่ามให ้สิบเอกต ารวจก าลงันัง่รับประทานอาหารเชา้ของเขาอยูท่ี่โตะ๊ เขาเงยหนา้ข้ึนแลว้ถามวา่ 

“มีธุระอะไรรึครับ?” 
ผมช่ือเดวดิ วลิเคอร์สัน เป็นศาสนาจารยแ์ละเป็นผูอ้  านวยการประกาศในหมู่เด็กวยัรุ่น” ขา้พเจา้

กล่าว “ผมพาเด็กหนุ่มคนน้ีมาดว้ย เขาเคยเป็นสมาชิกของแก๊งมงักร อยากจะมาสารภาพอะไรกบัคุณ” 
สิบต ารวจเอกผูน้ั้นมองดูหนา้ขา้พเจา้เฉยอยู ่แลว้ขอใหข้า้พเจา้พดูซ ้ าอีกที เขาวางดินสอลง แลว้

เรียกขา้พเจา้ให้เขา้ไปใกล ้ๆ ถามวา่ “น่ีอาจารย ์สติของเขายงัดีอยูห่รือเปล่า?” 
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“เขาไม่ไดเ้สียสติดอก” ขา้พเจา้ตอบ 
“เรามีคนมาหาอยูเ่ร่ือย สารภาพในเร่ืองท่ีเขาไม่เคยท าถา้คุณคิดวา่ เขาสติดี ก็พาข้ึนไปขา้งบนท่ี

หอ้งสอบสวนได”้ 
เราจึงพากนัข้ึนไปนัง่รออยูข่า้งบน เพทโดรมีท่าทางสงบไม่ชา้เจา้หนา้ท่ีสอบสวนคนหน่ึงก็เขา้

มาถามวา่ ขา้พเจา้บงัคบัใหเ้พทโดรมาสารภาพหรือ 
“เปล่าครับ” ขา้พเจา้ตอบ “เขามาโดยใจสมคัรของเขาเอง” 
“คุณทราบไหมวา่ เขาอาจจะตอ้งติดคุกก็ได”้ 
ขา้พเจา้ขอให้วนิเซนต ์ ออร์เทซ อธิบายเป็นภาษาสเปญใหเ้พทโดรทราบ เด็กหนุ่มพยกัหนา้ 

จริงซิ เขาเขา้ใจดี  
ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีสอบสวนจึงหยบิเอากระดาษสีเหลืองออกมาใชป้ลายดินสอแตะน ้าลาย แลว้ยดื

หลงัพิงพนกัเกา้อ้ี เขาใจดีมาก “เอาละ เพทโดร ไหนลองเล่าเร่ืองท่ีเธออยากจะสารภาพใหฉ้นัฟังมาซิ” 
เออ้” เพทโดรพดูโดยมีวนิเซนต ์ ออร์เทซ เป็นผูแ้ปล “คุณจ าเร่ืองท่ีแทงกนัในวนันั้นไดไ้หม?” 

แลว้เขาก็เล่าเร่ืองแทงกนัท่ีเกิดข้ึนท่ีสวนสาธารณะเซ็นทรัลเม่ือสองเดือนก่อน เจา้หนา้ท่ีสอบสวนวาง
ดินสอลง แลว้เรียกเจา้หนา้ท่ีอีกคนหน่ึงมา เขาจ าเหตุการณ์นั้นได ้จึงสนใจมาก เพทโดรเล่าเร่ืองละเอียด
ไปจนถึงตอนแทงกนั เขาก าลงัหิวยาเสพติดเตม็ท่ี อยากจะไดย้ามาเสพเขาไปกบัเด็กหนุ่มอีกสองคน เขา
เห็นชายคนหน่ึงนัง่อยูบ่นมา้ยาวจึงเขา้ไปลอ้มกรอบ ปลน้เอาเงินไปแลว้แทงชายคนนั้นเขา้ท่ีทอ้ง 

แทพโครสารภาพต่อไปถึงเร่ืองโจรกรรมอีกสองราย เจา้หนา้ท่ีสอบสวนคงกกัตวัเขาไวต้ั้งแต่
หกนาฬิกาไปจนถึงเท่ียงตรวจสอบดูขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ อยา่งละเอียด เขาไดต้วัคนถูกแทงแต่คนนั้นก็มี
ประวติัไม่สู้ดีอยูแ่ลว้ท่ีสถานีต ารวจ ดงันั้น เขาจึงไม่ตั้งขอ้อะไร เขาไม่อยากจะตอ้งเขา้ไปพวัพนักบั
ต ารวจ ร้านท่ีเพทโดรเขา้ปลน้สองคร้ังก็ไม่คิดเอาเร่ือง “ผมรู้จกัร้านนั้นดี”วนิเซอต ์ออร์เทซพดู “ร้านนั้น
เปิดบ่อนเถ่ือน เขาจึงไม่อยากจะยุง่กบัพวกต ารวจ” 

ดงันั้น สุดทา้ยต ารวจก็หาตวัเจา้ทุกขไ์ม่ได ้ เขาจึงเตม็ใจปล่อยเพทโดรใหอ้ยูใ่นความดูแลของ
เรา เรากลบัไปท่ีศูนย ์วนัรุ่งข้ึนแพทโดรต่ืนก่อนใคร ๆ เสียงร้องเพลงของเขาปลุกคนใหต่ื้นหมดทั้งบา้น 
เขาตะเบง็เสียงร้องเสียดงัลัน่ ทกัทายทุกคนดว้ยท่าทางร่าเริงจนเราบรรยายไม่ถูก เพทโดรเปล่ียนไปเป็น
คนละคนจิตใจของเขาเตม็ต้ืนไปดว้ยความยนิดีอยา่งแทจ้ริง 
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17 
กจิการของศูนย์รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว จนเกินกวา่ท่ีคนเดียวจะดูแลไหว ไม่ก่ีเดือนต่อมาเราก็มี

คนงานครบชุด คนงานคนหน่ึงนั้นคือ นิกก้ี ช่างเป็นวนัท่ีน่าปล้ืมปิติเหลือเกิน เม่ือนิกก้ีเดินควงหญิงสาว
สวยเขา้ประตูศูนยม์าดว้ยท่าทางกระดาก ๆ  

“เดวี่” นิกก้ีเรียกขา้พเจา้ค่อย ๆ “ผมอยากใหคุ้ณรู้จกักบักลอเรีย ภรรยาผม” 
เขาทั้งสองรู้จกักนัเม่ือเรียนอยูใ่นโรงเรียนพระคริสตธรรมในคาลิฟอเนีย ขา้พเจา้ปราดเขา้ไป

ทกัทายเขา บีบมือนิกก้ีแลว้ตบหลงัเขาเบา ๆ แลว้ทกัทายกลอเรียอยา่งอบอุ่น จนขา้พเจา้เกรงวา่คงจะท า
ใหเ้ธอแปลกใจ 

นิกก้ี กลอเรียกบัขา้พเจา้นัง่อยูด่ว้ยกนัในหอ้งท างานแทบไม่น่าเช่ือวา่ ชายหนุ่มคนน้ีจะเป็นคน
เดียวกบัเด็กหนุ่มท่ีขู่วา่จะฆ่าขา้พเจา้เม่ือสามปีก่อน แต่เขาก็ยงันัง่อยูข่า้งหนา้ขา้พเจา้ กลายเป็นคนละคน
ไป เป็นศาสนาจารยอ์ยา่งถูกตอ้ง ทั้งยงัมีแผนงานส าหรับอนาคตดว้ย 

“ส่ิงท่ีผมตอ้งการนะ เดวี่” เขากล่าวพลางชะโงกตวัไปขา้งหนา้อยา่งร้อนรน “คือจะท างาน
ติดต่อกบัทางผูป้กครองเด็กดว้ยไม่ใช่ท างานแต่กบัพวกเด็กดา้นเดียว ช่วยเด็กทางน้ีแลว้ เด็กกลบัไปบา้น
ไปพบสภาพทางครอบครัวท่ีแยม่าก แลว้จะดีอยา่งไรเล่า?” 

กลอเรียก็รักเด็ก เธออยากจะท างานกบัพวกเด็กเล็กเป็นพิเศษ นิกก้ีเล่าใหเ้ธอฟังถึงเร่ืองเด็กอายุ 
8-9-10 ขวบท่ีชอบพาตวัเขา้ไปหาความยุง่ยาก เธอตอ้งการจะช่วยเด็กเล็ก ๆ เหล่าน้ีก่อนท่ีเขาจะถล าตวั
ไปมากกวา่น้ี 

อาหารของเราก็เหมือนกบัส่ิงต่าง ๆ ในศูนยน้ี์ ไดม้าเพราะเราอธิษฐานขอ ทุกวนัเราอธิษฐานขอ
อาหาร มีผูส่้งหมู ผกั ผลไมม้าใหเ้รา หรือมิฉะนั้นก็ส่งเงินมาใหเ้รา 

แต่วนัหน่ึง พวกเด็ก ๆ ต่ืนข้ึนลา้งหนา้ลา้งตา แลว้ลงไปรับประทานอาหารเชา้ แต่ไม่มีอาหารอยู่
บนโตะ๊เลย มีเสียงพึมพ ากนัอยูท่ ัว่ไป ถึงเร่ืองไม่มีอาหารรับประทาน 

“คร้ังน้ีค าอธิษฐานของคุณเป็นหมนัเสียแลว้ เดฟ” เด็กคนหน่ึงท่ีมาจากแก๊งวนัรุ่นเอ่ยข้ึน 
“พระองคเ์จา้ขา้” ขา้พเจา้นึกอยูใ่นใจ “ขอสอนเราในเร่ืองความศรัทธาท่ีเราจะไดจ้ดจ าไว้

ตลอดไป” แลว้ขา้พเจา้ก็กล่าวข้ึนมาดงั ๆ วา่ “มา ใหเ้รามาลองดูอีกที วนัน้ีเราไม่มีอาหารกิน ถูกตอ้ง
ไหม?” 

เด็กหนุ่มผูน้ั้นพยกัหนา้ 
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“แลว้พระคมัภีร์บอกใหเ้ราอธิษฐานวา่ ขอโปรดประทานอาหารเล้ียงขา้พเจา้ทั้งหลายในกาล
วนัน้ี ถูกตอ้งไหม?” 

“ถา้คุณวา่ใช่ก็ใช่” 
“ถา้งั้นท าไมเราไม่เขา้ไปในโบสถก์นัเสียเด๋ียวน้ีเล่า แลว้อธิษฐานขออาหารส าหรับวนัน้ี หรือ

ขอเงินมาซ้ืออาหาร” 
“ตอ้งไดก่้อนเท่ียงนะ เดฟ” เด็กหนุ่มผูน้ั้นพดู “ผมหิวแลว้ละ” 
“ไดซิ้ ก่อนเท่ียงแน่ เรามีกนัก่ีคนนะ?” ขา้พเจา้เอ้ียวตวัไปนบัจ านวนคน เพราะคนท่ีศุนยน้ี์

มกัจะเปล่ียนหนา้กนัไปเปล่ียนหนา้กนัมาเสมอ วนันั้นมีกนัอยู ่25 คนท่ีตอ้งการอาหารขา้พเจา้กะดูก็เห็น
วา่ตอ้งใชเ้งินราว 30-35 ดอลล่าร์ (600-700 บาท) เล้ียงคนจ านวนน้ี ทั้งม้ือกลางวนัและม้ือเยน็ คนอ่ืน ๆ 
ก็เห็นพอ้งดว้ย เราจึงเขา้ไปในโบสถปิ์ดประตู แลว้เร่ิมลงมืออธิษฐาน 

“พระคริสตส์ถิตอยูก่บักิจการน้ี” เด็กรุ่นเล็กจากแก๊งอธิษฐาน “ขอพระองคท์รงโปรดช่วยอยา่
ใหเ้ราตอ้งอดอยากอีกตลอดปีน้ี” 

เราต่างคนต่างอธิษฐานกนัออกมาดงั ๆ ท าใหเ้กิดเสียงดงัมาก ขณะท่ีเราอธิษฐาน หญิงแปลก
หนา้คนหน่ึงก็เดินเขา้มา เราไม่ไดย้นิเสียงเธอเคาะประตูโบสถเ์ลย ในท่ีสุดเธอก็เปิดประตูเขา้มา เห็น
พวกเราทั้ง 25 คนคุกเข่าขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับอาหารท่ีเราไดรั้บในอดีต และขออาหารส าหรับ
รับประทานในวนันั้นดว้ย 

“ขอโทษเถอะ” เธอพดูเบา ๆ  
“ขอโทษค่ะ” เธอส่งเสียงดงัข้ึนกวา่เดิม 
ขา้พเจา้อยูใ่กลเ้ธอจึงไดย้นิเขา้ ขา้พเจา้ลุกข้ึนทนัที พวกเด็กจากแก๊งและพวกคนงานยงัคง

อธิษฐานต่อไป 
สตรีผูน้ั้นอึกอดัเล็กนอ้ย เม่ือกล่าวถึงจุดประสงคข์องเธอท่ีมาท่ีน่ี เธอเฝ้าถามโน่นถามน่ี แต่

ขา้พเจา้สังเกตเห็นวา่เธอยิง่ทราบมากข้ึนเทา่ไรวา่ เราก าลงัท าอะไรอยู ่ เธอก็ยิง่กระตือรือร้นมากข้ึน
เท่านั้น ในท่ีสุด เธอก็ถามถึงเวลาท่ีเราเร่ิมอธิษฐาน 

“พวกคุณเร่ิมอธิษฐานน่ีตั้งแต่เม่ือไร?” เธอถาม 
ขา้พเจา้คิดสักครู่ แลว้ตอบวา่ “ราวชัว่โมงมาแลว้เห็นจะได”้ 
“เอะ๊” เธอร้อง “แปลกอยา่งมากทีเดียว ดิฉนัรู้เร่ืองงานของคุณนิดหน่อยเท่านั้น แต่สักชัว่โมง

หน่ึงมาแลว้ ดิฉนัรู้สึกเหมือนวา่ มีอะไรมาดลใจใหท้ าอะไรสักอยา่งหน่ึงท่ีแปลกมากส าหรับดิฉนั ดิฉนั
รู้สึกอยากจะเปิดกล่องเก็บเงินของดิฉนัออกเอาเงินทั้งหมดท่ีมีในนั้นมามอบใหคุ้ณ เด๋ียวน้ีดิฉนัทราบ
สาเหตุแลว้” เธอลว้งมือลงไปในกระเป๋าถือ 
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เธอวางซองขาวลงบนโตะ๊ขา้พเจา้ กล่าววา่ เธอหวงัวา่มนัคงจะช่วยอะไรเราไดบ้า้ง เธอขอบใจ
ขา้พเจา้ท่ีใหเ้ธอมาดูศูนยแ์ลว้เธอก็จากไป เม่ือขา้พเจา้เปิดซองออก ก็เห็นวา่มีเงินอยูใ่นนั้นกวา่ 32 ดอล
ล่าร์ พอส าหรับจะซ้ืออาหารกินในวนันั้น แลว้ท่านทราบไหมวา่ ค าอธิษฐานของเด็กวยัรุ่นผูน้ั้นไดรั้บ
ตอบดว้ย เพราะตลอดปีนั้น เราไม่ขาดแคลนอาหารอีกเลย 

เป็นการยากท่ีจะหาเงินมาให้พอด าเนินกิจการ ใกลเ้วลาท่ีพวกคนงานหนุ่มสาวของเราจะตอ้ง
กลบัไปโรงเรียนแลว้ ถา้หาคนงานอ่ืนมาเราก็จะตอ้งจ่ายเงิน เงินท่ีจะตอ้งจ่ายประจ าก็มีเงินงวดท่ีจ่ายค่า
บา้น ค่าไฟ ค่าพิมพห์นงัสือ ค่าเดินทาง ยงัมีค่าเส้ือผา้ส าหรับพวกเด็กขา้งถนนอีก เพราะพวกน้ีแรกเขา้
มาอยูเ่ส้ือผา้เก่าสกปรกจนเราตอ้งทิ้งไป รวมค่าใชจ่้ายทั้งส้ินแลว้ตกประมาณสัปดาห์ละกวา่ 1,000 ดอล
ล่าร์ เงินไดม้าเร็วเท่าไรก็ตอ้งจ่ายไปเร็วเท่านั้น ขา้พเจา้มกัคิดอยูบ่่อย ๆ วา่อยากจะใหมี้เงินกอ้นใหญ่อยู่
เสมอ แต่แลว้ขา้พเจา้ก็ตอ้งกลบัคิดอีกวา่ น่ีเป็นวธีิท่ีพระเจา้อยากจะใหเ้ราเป็นอยูอ่ยา่งน้ี เราจะไดต้อ้ง
วางใจพระเจา้อยูทุ่กวนั ใหจ้ดัหาทุกส่ิงท่ีจ  าเป็นใหส้ าหรับกิจการของพระองค ์ ถา้เรามีเงินกอ้นใหญ่อยู่
ในธนาคาร เราก็จะเลิกวางใจใหพ้ระองคป์ระทานส่ิงท่ีจ  าเป็นใหแ้ก่เรา 

เงินจ านวนสัปดาห์ละ 1,000 ดอลลาร์น้ีมาจากแห่งใดเล่า?  
เด็กวยัรุ่นเป็นจ านวนมากจะช่วยกนัหา ทั้งยงัมีเด็กจากเมืองต่าง ๆ ส่งเงินท่ีตนหาไดม้าสบทบ

ดว้ย มีเด็กหลายร้อยคนท่ีส่งเงินมาสัปดาห์ละ 50 เซ็นต ์ (ราว 10 บาท) มีโบสถห์ลายแห่งท่ีตกลงจะส่ง
เงินมาใหเ้ราเป็นประจ า 

อยา่งไรก็ตาม เงินทั้งหมดน้ีก็ยงัไม่พอกบัเงินท่ีศูนยต์อ้งการมาก เราตอ้งการเงินกอ้นใหญ่กวา่น้ี 
ภายในสองสัปดาห์ เราจะตอ้งจ่ายค่าบา้นงวดท่ีสอง 15,000 ดอลล่าร์ ตอ้งช าระในวนัท่ี 28 สิงหาคม ค.ศ. 
1961 
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18 
วนัหน่ึง เยน็มากแลว้ มาเรียโทรศพัทม์าหาขา้พเจา้บอกวา่เธอตอ้งการพบขา้พเจา้ 
“แน่นอน มาเรีย” ขา้พเจา้กล่าว “เธอรู้ท่ีอยูใ่หม่ของเราแลว้ใช่ใหม?” 
ขา้พเจา้เรียกลินดาคนงานคนหน่ึงของเรามา แลว้เล่าเร่ืองมาเรียใหฟั้ง “เธอมีคุณสมบติัเป็นหวั

หนา้ท่ีดีคนหน่ึงทีดียว ถา้ใชใ้หถู้กทางละกอ้” ขา้พเจา้กล่าว “เม่ือคร้ังเธอเป็นหวัหนา้แก๊งเธอตอ้งยนืหนั
หลงัพิงก าแพงใหพ้วกเด็กอ่ืน ๆ ตุย๊เธอแรง ๆ เธอรวมสมคัรพรรคพวกไดเ้ก่งเสียดว้ย แต่แลว้ก็ใช้
ความสามารถนั้นกบัพวกเด็กในแก๊ง จนแก๊งของเธอมีเด็กสาวถึงสามร้อยคน” 

“แต่ผมคิดวา่ เธอคงมาเพราะติดยามากกวา่” 
แลว้ขา้พเจา้ก็เล่าใหลิ้นดาฟังถึงเร่ืองมาเรียพยายามจะเลิกเสพเฮโรอีน เล่าถึงเธอกา้วออกมา

ขา้งหนา้เม่ือคร้ังเรามีการชุมนุมท่ีสนามกรีฑา แลว้เธอพยายามจะเลิกนิสัยเก่า ๆ เล่าวา่เธอไดแ้ต่งงานไป
แลว้ และทุกส่ิงราบร่ืนอยูไ่ดช้ัว่คราว เธอออกจากแก๊งไป จอนน่ีสามีเธอก็ไดง้านท า เธอมีลูกแลว้ดว้ย 

แต่แลว้วนัหน่ึง เธอก็ตีกบัสามี ส่ิงแรกท่ีเธอท าก็คือไปหาคนขายเฮโรอีน แลว้ฉีดยาเสพน้ีเขา้ตวั 
เธอเลิกยาไปพกัหน่ึงขา้พเจา้เกรงวา่ บดัน้ีเธอจะติดใหม่อีก 

ขณะท่ีเราสนทนากนัอยู ่ เลขานุการของขา้พเจา้ก็เขา้มาบอกวา่ มาเรียมานัง่คอยพบขา้พเจา้อยู่
ขา้งนอก 

เม่ือเธอเดินเขา้มานั้น ดวงตาเธอซึม น ้ามูกไหล ผมยุง่เป็นกระเซิง เธอเดินไปขา้งหนา้ ก าหมดั
แน่น เหมือนดงักบัวา่เธอเตรียมพร้อมจะต่อสู้ 

“อาจารยว์ลิเคอร์สัน” เธอเรียก “ดิฉนัเห็นจะไม่ตอ้งบอกอาจารยก์็ไดว้า่ ตอ้งการใหอ้าจารย์
ช่วย” 

“เขา้มาซิมาเรีย” ขา้พเจา้เชิญ แลว้เล่ือนเกา้อ้ีใหเ้ธอ 
“นัง่ลงเถอะ” ลินดาพดู “ฉนัจะไปเอาน ้าชามาให้” 
ลินดาคนซ่ือไม่รู้ค  าวา่ “น ้าชา” นั้น พวกเด็ก ๆ เขาเอามาแผลงใชเ้รียกเฮโรอีน เธอตอ้งตกใจแน่

ท่ีเห็นมาเรียมีท่าทางดุร้ายข้ึนมาทนัที 
“ไม่ตอ้ง” มาเรียตวาด “ฉนัไม่ตอ้งการอะไรทั้งนั้น” แลว้เธอก็นัง่ลง 
“ลูก ๆ เป็นอยา่งไรบา้ง?” 
“ดิฉนัจะไปตรัสรู้ไดย้งัไง?” 
“เธอเลิกกบัจอนน่ีใช่ไหม?” 
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“เราตีกนัค่ะ” 
ขา้พเจา้มองหนา้ลินดา แลว้วา่ “ฉนัเล่าเร่ืองเธอใหลิ้นดาฟังแลว้ละ มาเรีย ทั้งเร่ืองดีและไม่ดี ฉนั

อยากใหเ้ธอรู้จกัลินดาดีกวา่น้ี ลินดาท างานกบัพวกเด็กสาวในเมือง ฉนัเลือกเขาเพราะเขาเขา้ใจคนไดดี้ 
เธอจะไดเ้ขา้กนัได”้ 

มาเรียกบัลินดาสนทนากนัสักครู่ ต่อมาลินดาเขา้มาหาขา้พเจา้ในห้องท างาน มีท่าทางเป็นทุกข์
วา่ เธอไม่เขา้ใจตลอด 

“เธอติดยาน่ะ เดฟ” เธอบอก “ร้ายจริง เท่ากบัวา่ซ้ือความตายในระยะยาวกนัชดั ๆ” 
สองสามวนัต่อมา เร่ืองยิง่ร้ายแรงหนกัข้ึน มาเรียโทรศพัทม์าหาลินดา เธอวงิวอนใหช่้วย เธอ

ก าลงัจะเขา้ตาจน เธอเพิ่งฉีดเฮโรอีนไปสามเขม็ แลว้ด่ืมวิสก้ีไปหน่ึงขวดเตม็ ๆ เธอกบัแก๊งเก่าของเธอ
ก าลงัจะยกพวกไปตีกบัแก๊งคูแ่ข่ง “เราจะไปฆ่านงัคนท่ีช่ือด๊ิกซ่ี” มาเรียบอก “เธอควรจะมาช่วยหา้ม
ไวน่้ะ” 

ลินดากบัเด็กสาวอีกสองคนรีบเขา้ไปในเมือง เขาตรงไปท่ีกองบญัชาการของแก๊งเด็กสาวคณะ
น้ี ต่างพดูกนัอยูช่ัว่โมงกวา่ก่อนท่ีลินดากบัพวกจะจากมา การต่อสู้ก็ไดเ้ลิกลม้ไป 

“เดฟคะ” ลินดากล่าวกบัขา้พเจา้เม่ือเธอกลบัมา “น่ีน่ากลวัเหลือเกิน เราเห็นจะตอ้งคิดช่วย
เด็กผูห้ญิงพวกน้ีเสียแลว้” 

เจา้ส่ิงน้ีก็คือ ยาเสพติด! 
ขา้พเจา้ตอ้งใชเ้วลาถึงส่ีปีกวา่จึงจะรู้พิษสงของค าวา่ “ยาเสพติด” 
ในนครนิวยอร์ค เมืองเดียว มีคนติดยาเสพติดถึงสามหม่ืนกวา่คน จ านวนเด็กวนัรุ่นติดยาน้ีราว 

4,000 คน ก็พอท่ีจะตั้งเป็นเมืองเล็ก ๆ ข้ึนแลว้ ทุกปีจ านวนเด็กวยัรุ่นท่ีติดยายิง่เพิ่มข้ึนทุกที 
ยาเสพติดท่ีแพร่หลายมากท่ีสุดในนิวยอร์คคือ เฮโรอีนท่ีมาจาก ฝ่ิน มีผูซ้ื้อเฮโรอีนมาจากเมือง

เบรุต ประเทศเลบานอน ในราคากิโลละ 3,000 ดอลล่าร์ (ราวหกหม่ืนบาท) เม่ือลกัลอบน าเอาเขา้มาใน
นิวยอร์ค แลว้แบ่งขายเป็นห่อเล็กห่อนอ้ย เขาเอาออกขายตามทอ้งถนนในนิวยอร์ค เป็นเงิน 300,000 
ดอลล่าร์ (ราวหกลา้นบาท) ยิ่งเม่ือยาขาดตลาดเขายิง่ขายไดถึ้งลา้นดอลล่าร์ (ราว 20 ลา้นบาท) 

การป้องกนัการลกัลอบน ายาเสพติดเขา้ประเทศ ในวนัหน่ึงตอ้งใชค้นสิบสองคนคน้ต่อเรือหน่ึง
ล า ทุกปีมีเรือเขา้ถึง 12,500 ล า แล่นมาจากเมืองท่าต่างประเทศมาจอดท่ีนิวยอร์ค ยงัมีเคร่ืองบินอีก 
18,000 ล า บินมานิวยอร์คอีกทุกปี ณ ด่านศุลการักษใ์นนิวยอร์คก็มีคนเพียง 265 คนเท่านั้นท่ีพยายามจะ
ป้องกนัมิใหมี้การลกัลอบน าของผดิกฎหมายเขา้ประเทศ ผลก็คือ คนท่ีไม่มีใครรู้จกัวา่เป็นคนลกัลอบน า
ของเถ่ือนเขา้ประเทศ ก็ยอ่มเส่ียงภยันอ้ยมาก ถา้เขาเขา้นิวยอร์คโดยมีเฮโรอีนราคา 1,000,000 ดอลล่าร์ 
ใส่ถุงเยบ็ติดกบัเส้ือเขา้มา 
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แลว้คนขายเล่า หาตลาดของเขาไดอ้ยา่งไรบา้ง? เด็กหนุ่มคนหน่ึงท่ีขา้พเจา้รู้จกัดี เล่าใหข้า้พเจา้
ฟังวา่ 

“จะมีคนหน่ึงคะย ั้นคะยอให้คุณเขา้ไปนัง่ในรถของเขา บางทีอาจจะมีเด็กคนหน่ึงหรือสองคน
ในชั้นของคุณ เขา้ไปนัง่ป๋อสูบกญัชาอยูใ่นรถนั้นแลว้ก็ได ้ “สูบกญัชาดอกน่า ไม่เป็นไรดอก” เขาจะวา่
เช่นน้ี แลว้เขาจะวา่ มนัไม่ท าใหติ้ดนิสัยดอก นัน่ก็จริงอยูแ่ต่นัน่มนัท าใหไ้ปติดยาอ่ืนต่อไป คนนั้นจะ
คะย ั้นคะยอใหคุ้ณสูบถา้คุณลงัเล เด็กอ่ืน ๆ จะหวัเราะวา่คุณข้ีขลาดตาขาว ผลสุดทา้ยคุณก็ตอ้งยอมเขา 
รับเอาบุหร่ีของเขามาลองสักตวั นัน่ละมนัท าใหคุ้ณเร่ิมติด” 

มกัจะเร่ิมติดกนัแบบน้ีเสมอ เด็กจะรับบอ้งกญัชามาสูบอยูท่างตอนหลงัรถ เขาจะเร่ิมเรียนรู้วา่ 
คุณไม่ดูดกญัชาเหมือนดูดบุหร่ี ควนักญัชาจะท าใหคุ้ณเคลิบเคล้ิม วนัแรกท่ีเด็กนั้นไปโรงเรียน เขาไม่
ตอ้งเป็นทุกขก์บัปัญหาต่าง ๆ อีกต่อไป คนติดยาส่วนมากเป็นคนวา้เหว ่ไม่สมหวงั และเจา้โทโส มกัจะ
เป็นคนบา้นแตกสาแหรกขาด ถา้ไดล้ิ้มรสเจา้ใบไมน้ี้เขา้ไปสักคร้ัง เขาก็จะรู้วา่การเป็นคนมีความสุขอยู่
ตลอดเวลานั้นเป็นอยา่งไร เขาจะลืมพอ่ข้ีเมา และแม่ท่ีอยูไ่ม่ติดบา้นของเขาเสียหมด เขาไม่เป็นทุกขว์า่
จะมีใครท่ีรักเขาไหม หรือลืมเร่ืองไม่มีเงิน ไม่มีขา้วกินไม่มีบา้นอยูข่องเขา 

วนัรุ่งข้ึน ชายคนนั้นจะกลบัไปคะย ั้นคะยอเขาอีก เขาจะแนะน าวา่ เขายงัมีอะไรท่ีดีกวา่กญัชา
อีก นัน่คือ เฮโรอีน เขาจะให้เด็กนั้นลองดูฟรี ๆ สักคร้ังหรือสองคร้ัง เขายนิดีท าเช่นน้ีเพราะเขารู้วา่ ถา้
ใครไดล้องเฮโรอีนทุกวนั สักสิบหา้วนัเท่านั้นก็จะติดยาน้ี 

เม่ือใครติดเฮโรอีนแลว้ เขาจะตอ้งเสพใหไ้ด ้ ปริมาณยาท่ีเขาจะตอ้งเสพคร้ังหน่ึง ๆ ราคาตั้งแต่ 
60-300 บาท ส่วนมากผูท่ี้เสพติดอยา่งธรรมดา ๆ ตอ้งใชเ้งินราว ๆ วนัละ 500 บาท เด็กวยัรุ่นธรรมดา ๆ 
ในนิวยอร์ค ไดเ้งินเป็นค่าอาหารกลางวนัราว ๆ วนัละ 5 บาท เขาจะไปไดเ้งินทั้งหมดน้ีมาจากไหนเล่า? 

เขาอาจจะตอ้งหนัไปประกอบอาชญากรรม วิง่ราว เป็นนกัฉกฉวย งดัแงะ ปลน้ ขโมยรถ ซ่ึง
เหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาใหญ่ในนิวยอร์ค เจา้หนา้ท่ีต ารวจกล่าววา่ สาเหตุใหญ่นั้นลว้นมาจากยาเสพติด 
เม่ือเด็กคนใดขโมยของไป เขาก็ตอ้งเอาไปขายใหผู้รั้บซ้ือของโจร ผูน้ี้จะใหร้าคาเขาเพียงหน่ึงส่วนสาม
ของราคาของดงันั้น ถา้เขาติดยาเสพติดตอ้งใชเ้งินวนัละ 25 ดอลล่าร์ ราว 500 บาทซ้ือยามาเสพ เขาก็
ตอ้งขโมยของราคา 75 ดอลล่าร์ ราว 1,500 ผูอ้  านวยการกองการปราบยาเสพติดในนิวยอร์คค านวณวา่ 
ยาเสพติดเป็นตวัการท าให้เกิดการขโมยของในเมืองนั้นปี ละ 4,000 ลา้นบาท 

แต่การขโมยไม่ไดเ้ป็นทางออกของผูท่ี้ติดยาเสพติด ตอ้งเส่ียงมากเกินไป และยุง่ยากมาก 
ฉะนั้นทางง่ายกวา่นั้นก็คือเป็นผูข้ายเสียเอง คนขายหนา้ใหม่ก็ตอ้งหาลูกคา้ของตนเอง เขาจะแนะใหเ้ด็ก
อ่ืนสักสิบคนติด ดงันั้น มนัจึงระบาดยิง่ข้ึนทุกที 

ปัญหาขอ้หน่ึงท่ีขา้พเจา้ถามเด็กเหล่าน้ีก็คือ “ก็ท าไมเธอไม่เลิกมนัเสียล่ะ?” 
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สมมุติวา่ เด็กคนหน่ึงตั้งใจวา่จะเลิก เขาจะตอ้งเป็นดงัน้ีหลงัจากท่ีเขาฉีดยาเขม็สุดทา้ยไปราว
สองชัว่โมง เขาจะกระหายอยากจะไดย้าฉีดอีกเขม็หน่ึงเหลือเกิน หลงัจากนั้นจะมีเหง่ือออกแลว้จะ
หนาวสะทา้นจนเน้ือตวัสั่นเทา อุณหภูมิของร่างกายจะข้ึนสูงมากทีเดียว ต่อมาจะเร่ิมอาเจียนแลว้
อาเจียนติดต่อกนัไปหลายชัว่โมง โดยไม่มีอะไรออกมาเลย ตามองเห็นอะไรต่ออะไรไปเอง ร้ายกวา่
พวกคอเหลา้เสียอีก 

จะเป็นอยา่งน้ีอยูส่ามวนั ถา้แมไ้ม่มีใครช่วยเขา เขาจะหวนกลบัไปเสพอีก แมแ้ต่มีคนช่วย 
โอกาสหายก็มีเพียงหน่ึงในเกา้เท่านั้น เด็กหนุ่มผูห้น่ึงท่ีเขา้ไปรักษาตวัในโรงพยาบาลของรัฐบาลแลว้
หายออกมา เล่าใหข้า้พเจา้ฟังวา่ เขาออกมาจากโรงพยาบาลไดห้า้นาทีเท่านั้น ก็หนัเขา้ไปหาเจา้ยาเสพ
ติดนัน่อีก 

เพื่อนผูห้น่ึงของขา้พเจา้ช่ือ ชอ้ทต้ี อาย ุ19 ปี ติดยามาตั้งแต่อาย ุ15 ปี เขามีเพื่อนหญิงผูห้น่ึงช่ือ 
แทมม่ี เธอสวยมากอายไุด ้ 17 ปี บิดามารดาของเธอเป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงผูห้น่ึงในนิวยอร์คท่ีสังคม
รู้จกัดี 

ชอ้ทต้ีมาหาขา้พเจา้ ขอใหช่้วยแทมม่ีใหเ้ลิกเฮโรอีน ขา้พเจา้ก็รับปากและไดไ้ปหาเธอ เม่ือ
ชอ้ทต้ีกบัขา้พเจา้ตบประตูห้องใตถุ้นท่ีมีหนูวิง่พล่าน ก็มีเสียงรีบร้อนอยูภ่ายใน พอประตูเปิดออกแทมม่ี
ยนือยู ่ท  าท่าประหลาดท่ีไดพ้บเรา 

มีเด็กหนุ่มอีกสองคนอยูใ่นห้องน้ีมีแสงไฟสลวั ๆ นั้นดว้ยต่างมว้นแขนเส้ือเชิร์ตขา้งซา้ยข้ึน 
บนโตะ๊เบ้ืองหนา้มีกระบอกเขม็ฉีดยา ฝาขวดส าหรับตม้เฮโรอีน แกว้น ้า และถุงใส ๆ เล็ก ๆ บรรจุยาสี
ขาว... เฮโรอีน 

“นัน่ใครน่ะ?” แทมม่ีถาม พยกัหนา้มาทางขา้พเจา้ 
“ไม่เป็นไรดอก” ชอ้ทต้ีตอบ “เขาเป็นนกัเทศน์ ฉนัพาเขามาเองแหละ” 
“ถา้งั้นตอ้งรอสักหน่อย ถา้อยากพดูกบัฉนั” แทมม่ีหนัหลงัใหเ้รา กลบัไปท างานท่ีคา้งอยูต่่อไป 

ชอ้ทต้ีหนัมากระซิบกบัขา้พเจา้วา่ 
“อยา่เพิ่งไปหา้มเขา ถา้คุณขดัขวางเขาจะฆ่าคุณจริง ๆ นะถา้คุณออกไปตามต ารวจ เขาก็จะหลบ

ไปหมด คอยอยูน่ี่ดีกวา่คุณจะไดรู้้อะไรเพิ่มข้ึน” 
แลว้ชอ้ทต้ีก็เล่าเร่ืองแทมม่ีใหข้า้พเจา้ฟัง ในขณะท่ีเขาเตรียมฉีดยากนั เธอติดเฮโรอีนมาตั้งแต่

อาย ุ 15 ปีแลว้ คุณพอ่คุณแม่ก็ไม่ทราบเร่ืองวา่ชีวิตของเธอเป็นอยา่งไร รวมทั้งเร่ืองท่ีเธอแอบไปอยูก่บั
พวกผูช้ายเป็นการหาเงินดว้ย “เธอมีรายช่ือผูช้ายพวกนั้นยาวเป็นบญัชีหางวา่วทีเดียว” ชอ้ทต้ีบอก 
“ส่วนมากเป็นนกัธุรกิจท่ีร ่ ารวย” 
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เขาใชเ้วลาเตรียมฉีดยานั้นอยูส่องสามนาที บดัน้ี เด็กวยัรุ่นพวกนั้นรวมทั้งชอ้ทต้ีดว้ย ต่างจะฉีด
เป็นคนแรก เขามกัจะใหค้นท่ีอาการมากท่ีสุดไดรั้บฉีดเป็นคนแรก ทนัใดนั้น ชอ้ทต้ีก็มีอาการชกัตวัสั่น 
อาเจียนมีแต่ลมออกมาแลว้คราญคราง ขา้พเจา้คิดวา่ เขาท าเช่นน้ีเพื่อจะไดฉี้ดยาเป็นคนแรก เด็กวยัรุ่น
อีกส่ีคนมองดูเด็กคนท่ีเทเฮโรอีนจากถุงใส่ไปในขวดผสมอยา่งคนตายอดตายอยาก เขาไม่ยอมใหห้กทิ้ง
ไปสักเมด็เดียว 

“เร็วเขา้” ทุกคนซุบซิบท่ีหูของเขา 
เด็กหนุ่มผูน้ั้นจุดไมขี้ดข้ึนสองกา้นดว้ยมืออนัสั่นเทา แลว้เอาลนฝาขวดท่ีมีเฮโรอีนผสมกบัน ้า 

เด็กหนุ่มอีกคนหน่ึงถอดเขม็ขดัของเขาออก รัดขนัชะเนาะท่ีแขนของชอ้ทต้ี เด็กคนอ่ืนมีท่าทาง
กระสับกระส่ายมาก ยนือยูใ่กล ้ๆ ขบฟัน ก าหมดัแน่นเพื่อป้องกนัมิให้ตนเขา้ไปกระชากเขม็ยาออกจาก
มือของชอ้ทต้ี น ้าตาของเขาไหลนองหนา้ ต่างกดัริมฝีปากไวมิ้ใหค้  าแช่งด่าหลุดลอดออกมา 

แลว้ต่างก็เขา้ไปเอาเขม็ยานั้นฉีดเขา้เส้นโลหิตด า 
ขา้พเจา้ไม่เคยรู้สึกเหมือนวา่ ตนอยูใ่กลน้รกมากเท่าคร้ังน้ีพวกเด็กเหล่านั้นเพอ้เจอ้ พดูอะไรต่อ

อะไรเร่ือยเป่ือย ขา้พเจา้ฟังอยูน่าน ชอ้ทต้ีเล่าใหข้า้พเจา้ฟังวา่ เขาเห็นไปวา่ เขายนือยูห่นา้กองเฮโรอีน
สุมอยูสู่งเหมือนภูเขา มีเขม้ฉีดยามากมาย มีไฟไม่รู้ดบัคอยลนยานั้น เขารู้สึกเหมือนวา่ นัน่เป็นสวรรค์
ของเขา...เป็นท่ี ๆ เขาจะฉีดเฮโรอีนเขา้ไปสู่สายเลือดไดม้ากเหมือนภูเขา 

ทนัใดนั้น ชอ้ทต้ีก็นึกข้ึนมาไดว้า่ เขาชวนขา้พเจา้มาท าไม 
“วา่ไงล่ะ คุณนกัเทศน์ คุณช่วยแทมม่ีใหเ้ลิกไดไ้หม?” 
ขา้พเจา้บอกกบัเขาวา่ ขา้พเจา้จะลองดู ขา้พเจา้ลองพดูกบัแทมม่ีดูท่ีนัน่ แต่เธอมองดูขา้พเจา้ดว้ย

ดวงตาซึม แลว้ไล่ขา้พเจา้ให้ไปลงนรก เธอถามวา่ ยงัจะมีอะไรอีกหรือท่ีขา้พเจา้จะใหเ้ธอและเธอยงัไม่
มีในขณะน้ี เธอข้ึนสวรรคแ์ลว้ เธอวา่ขา้พเจา้ซิยงัไม่ทราบวา่ สวรรคน์ั้นเป็นอยา่งไร เธอดูแลตวัเองได้
ไม่ตอ้งอาศยันกัเทศน์บา้ ๆ หรอก 

เม่ือขา้พเจา้บอกกบัชอ้ทต้ีวา่ ขา้พเจา้ไม่มีของวเิศษอะไรมารักษาเขาดอก เขามองหนา้ขา้พเจา้
แลว้เกาศีรษะแกรกถามวา่ “กอ้แลว้คุณมาท่ีน่ีหาอะไรล่ะ?” 

ขา้พเจา้จนแตม้ 
ขา้พเจา้จนแตม้เหมือนเม่ือคร้ังมาเรีย ขา้พเจา้กลบัออกไปจากท่ีนัน่ เม่ือขา้พเจา้กลบัมาใหม่ 

พยายามจะหาทางช่วยเขาแทมม่ีกบัชอ้ทต้ีก็ปลาสนาการไปแลว้ดว้ย เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือของเขาก็ไม่อยู ่
ไม่มีใครทราบวา่ เขาอยูท่ี่ไหน ทั้งไม่มีผูใ้ดเอาใจใส่ดว้ย 
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19 
เด็กหนุ่มสาวหลายคนในศูนยข์องเขา เอาชนะเจา้ยาเสพติดน้ีได ้ทั้งเอาชนะความบาปอ่ืน ๆ ใน

ชีวติของเขาได ้
นิดา เป็นคนหน่ึงในพวกน้ี เราพบเธอเดินเตร็ดเตร่อยูเ่หมือนคนหลงทาง ลินดาทราบจากปาก

เธอวา่ เธอกระดา้งกระเด่ืองกบัคุณพอ่คุณแม่ของเธอ เลยหนัไปไดเ้สียกบัพวกเด็กผูช้ายและหนัเขา้หา
เหลา้ “ดิฉนัด่ืมจดัค่ะ” เธอวา่ “ไปกบัผูช้ายทุกคนท่ีเขาอยากไดต้วัดิฉนั ดิฉนัเกลียดคุณพอ่คุณแม่มาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกลียดคุณแม่มากท่ีสุด ลินดาพาดิฉนัมาท่ีศูนยน้ี์ ดิฉนันัง่อยูใ่นโบสถฟั์งเด็กอ่ืน ๆ เล่า
วา่ พระเยซูช่วยเขาอยา่งไรเม่ือเขาเกิดอยากเสพยาข้ึนมา ดิฉนัเองก็มีปัญหา แลว้พวกติดยาเสพติดเหล่าน้ี
ก็มีปัญหาของเขาเองดว้ย ยิง่ร้ายหนกัไปกวา่ดิฉนัเสียอีก “เรายงัรู้สึกอยากยาอยู”่ เขาวา่ “แต่เราจะวิง่ไป
เขา้ไปอธิษฐานในโบสถ์” เวลาท่ีเขาอธิษฐาน เขาพดูภาษาแปลก ๆ แลว้ดูมีความสุขและมัน่ใจในตวัเอง
มาก พอเขาลุกข้ึนจากการอธิษฐาน เขาก็หายอยากเสพยา 

“เขาใหดิ้ฉนัท าเหมือนเขา วนัหน่ึงดิฉนัไดเ้ขา้ไปในโบสถไ์ปอธิษฐานคนเดียว ดิฉนัทูลปัญหา
ทั้งส้ินแก่พระเจา้และขอพระองคเ์สด็จมาในชีวติของดิฉนั เหมือนท่ีพระองคท์รงกระท าแก่ผูท่ี้ติดยา
เหล่านั้น พระเยซูเขา้มาสู่จิตใจดิฉนัเหมือนแสงจา้ท่ีส่องเขา้มา ตั้งแต่วนันั้น ชีวิตของดิฉนัไม่เหมือน
ก่อน” 

เด็กหนุ่มอีกคนหน่ึงช่ือ โรเบิร์ตโต อาย ุ16 ปี เขาติดเฮโรอีนมาสองปีแลว้ ก่อนนั้นเขาสูบกญัชา 
ถูกติดคุกมาส่ีคร้ัง คร้ังหน่ึงติดเพราะแทงเด็กอีกคนหน่ึงในการตะลุมบอนกนั เด็กนั้นไม่ตาย แต่โรเบิร์ต
โตเกรงวา่สักวนัหน่ึงเขาอาจจะฆ่าคนก็ไดโ้รเบิร์ตโตรักบิดามารดาของเขามาก และท่านไดคิ้ดจะช่วย
เขา 

บ่ายวนัหน่ึง ขา้พเจา้ไดพ้บโรเบิร์ตโตในโบสถ ์ เขาก าลงัหวดุหงิดงุ่นง่านอยูเ่หมือนกบัก าลงั
อยากเสพยาเตม็ที 

“ผมก าลงัอยากยา เดวี”่ เขาพูดเบา ๆ 
ขา้พเจา้จึงตั้งตน้เล่าใหโ้รเบิร์ตโตฟังถึงเร่ืองพระวิญญาณของพระเจา้ “นิกก้ีจะพดูเร่ืองน้ีในคืน

น้ี” ขา้พเจา้บอกเขา “มาใหไ้ดน้ะ แลว้ขอใหพ้ระวิญญาณของพระเจา้เสด็จเขา้สู่ใจเธอ” 
“ยงัไม่รู้ซิ เดวี ่ฉนัเห็นจะตอ้งออกไปสูดอากาศบริสุทธ์ิขา้งนอกเสียที รู้สึกไม่ใคร่สบาย” 
ขา้พเจา้ก็ปล่อยใหเ้ขาไป และคิดวา่คงจะไม่ไดพ้บเขาอีก 
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แต่คืนนั้น เขาอยูใ่นโบสถด์ว้ยในเวลาท่ีขา้พเจา้ไปถึง ขา้พเจา้สามารถบอกไดจ้ากท่าทางและ
อาการท่ีเขาก าลงัไดรั้บความทรมานอยูว่า่ เขายงัไม่ไดฉี้ดยานั้น ขา้พเจา้นัง่ลงขา้ง ๆ เขา และคอยสังเกต
อยูอ่ยา่งใกลชิ้ดในขณะท่ีอดีตนงัเลงแก๊งวยัรุ่นและอดีตนกัติดยาเสพลุกข้ึนเล่าเร่ืองมหศัจรรยท่ี์เกิด
ข้ึนกบัเขา นิกก้ีเทศน์ถึงวา่คนท่ีติดยาเสพติดทุกคน จ าเป็นตอ้งใหพ้ระวญิญาณของพระเจา้เสด็จมาในตวั
เขาเป็นพิเศษ 

“ถา้เธอตอ้งการใหชี้วติของเธอไดรั้บอ านาจน้ี” นิกก้ีกล่าว “ถา้เธอฉีดเฮโรอีนจนติดแลว้ และ
ตอ้งการเปล่ียนชีวติจริง ๆ ฟังทางน้ี ส่ิงท่ีเธอตอ้งการอยา่งแทจ้ริงคือ พระวิญญาณของพระเจา้และเม่ือ
เธอรับพระองค ์ เธอจะไดรั้บของประทานเป็นพิเศษสิบประการ ถา้เธอมีกระดาษดินสอมาดว้ย จดลงไป
พร้อมกบัขอ้พระธรรมคมัภีร์ท่ีพดูถึงเร่ืองน้ี 

ประการแรก เธอจะมีฤทธ์ิอ านาจ จะพบไดจ้ากพระธรรมกิจการบท 1 ขอ้ 8 “เธอจะมีฤทธ์ิ
อ านาจเม่ือพระวญิญาณของพระเจา้เสด็จมาบนเธอ” 

ประการท่ีสอง เธอจะมีผูเ้ลา้โลมใจ พระธรรมยอห์นบท 14 ขอ้ 26 พระผูเ้ลา้โลมใจท่ีเสด็จมาน้ี
มิไดห้มายถึงวา่ เป็นผูท่ี้จะท าใหเ้ธอไดรั้บความสะดวกสบาย แต่หมายวา่ เธอจะมีผูท่ี้ยืนหยดัอยูเ่คียงขา้ง
คอยช่วยเหลือเธอ 

แลว้เธอจะมีผูคุ้ม้ครองป้องกนั อ่านพระธรรมกิจการบท 16 ขอ้ 6 วา่ พระวญิญาณช่วยให้
สานุศิษยเ์ลิกท าส่ิงไม่ดีต่าง ๆ พระองคจ์ะน าเธอเช่นท่ีทรงน าสานุศิษยเ์หล่านั้นดว้ย 

และน่ีเป็นประการส าคญัท่ีสุด ความคิดและความอยากต่าง ๆ ในฝ่ายโลกียวสิัยจะไม่รบกวน
เธออีก แต่เธอจะกลายเป็นผูอ้ยูฝ่่ายธรรมะไป อ่านดูในพระธรรมเอเฟซสั บท 2 ขอ้ 3-6 

เธอจะมีชีวติ ถา้ไม่มีพระวิญญาณของพระเจา้เธอก็เท่ากบัวา่เป็นคนท่ีตายแลว้ แต่พระธรรมโค
รินธ์ฉบบัสอง บท 3 ขอ้ 5-6 กล่าววา่ เธอจะมีชีวติใหม่ 

พระวญิญาณของพระเจา้นั้น ส าหรับเธอเป็นพระวญิญาณแห่งสัจจธรรม เขม็ฉีดยานั้นเฝ้า
สัญญาต่อเธอเร่ือย แต่ไม่ท าใหเ้ธอจุใจไดเ้ลย พอเธอฉีดเขา้ไปแลว้ เธอก็ไม่หลุดพน้จากมนัสักที อนัท่ี
จริงแลว้กลบัจะหนกัข้ึนทุกวนั พระธรรมยอห์นบท 16 ขอ้ 13 กล่าววา่ เธอจะไดรั้บสัจจะ เธอจะไดเ้ขา้
เฝ้าพระบิดาอ่านพระธรรมเอเฟซสั 2 ขอ้ 18 

และสามประการสุดทา้ย เธอจะมีความหวงั เด๋ียวน้ีมีสักก่ีคนท่ีมีหวงัเล่า? มีไม่ก่ีคนเลย พระ
ธรรมโรมบท 15 ขอ้ 13 กล่าววา่ เธอจะมีความหวงั 

สังเกตดูขอ้น้ีใหดี้ เธอจะเป็นอิสระ พวกเธอจะไดพ้น้จากมนัเสียที อ่านพระธรรมโครินธ์ฉบบั
สอง บท 3 ขอ้ 17 
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แลว้สักเม่ือไหร่ล่ะเราจึงจะมีอ านาจ? ถา้ใครติดยาเสพติดน่ีเขาจะรู้สึกถึงอ านาจน้ีทนัที เปิดหา
อ่านเอาเองในพระธรรมกิจการ บท 10 ขอ้ 44” 

นิกก้ีหยดุพดู เสียงของเขาขาดหายไป พดูเกือบเป็นเสียงกระซิบ “น่ีเป็นส่ิงท่ีคอยเธอยูใ่นชีวติ
ใหม่น้ีแลว้ ถา้เธอตอ้งการจะเปล่ียนแปลง ตอ้งการอ านาจ ความหวงัและอิสรภาพในชีวิตเธอแลว้ ขอให้
ลุกข้ึนเดินมาขา้งหนา้ ขา้พเจา้จะเอามือวางบนศีรษะเธอเหมือนท่ีอาจารยเ์ปาโลท าเม่ือคร้ังกระโนน้ แลว้
เธอจะเป็นอยา่งเดียวกบัคริสเตียนใหม่ในยคุของท่านอาจารยเ์ปาโล เธอจะไดรั้บพระวญิญาณของ
พระองคด์ว้ย” 

โรเบิตร์โตมองดูขา้พเจา้ แลว้ผลุดลุกข้ึนยนื 
“ผมอยากไดทุ้กอยา่งท่ีพระเจา้ใหผ้ม” เขาพดู “ผมอยากจะเลิกมนัใหเ้ด็ดขาดจริง ๆ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขาฉวยมือนิกก้ีเอามาวางบนศรีษะเขา 
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โรเบิร์ตโตผลุนผลนัเดินไปขา้งหนา้ เขาฉวยมือนิกก้ีเอามาวางบนศีรษะเขา เน้ือตวัของเขาสั่น
เทา เขาคุกเข่าลง คนอ่ืน ๆ ยืนอธิษฐานอยูร่อบตวัเขา 

เด็กอ่ืน ๆ ท่ีเคยติดยาและเลิกไดแ้ลว้เขา้มาห้อมลอ้มเขากล่าววา่ “เขาหายแลว้ ขอบพระคุณพระ
เจา้ ขอบพระคุณพระองคท่ี์ช่วยเขา” 

คนอ่ืน ๆ ก็กล่าวสมทบดว้ยวา่ 
“ขอบพระคุณพระเจา้ ขอบพระคุณท่ีทรงช่วยเขาผูน้ี้” 
“ขอบพระคุณ ขอบพระคุณ ขอบพระคุณพระเจา้” 
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20 
ร้าฟติดกญัชามาสองปีแลว้ แลว้ติดเฮโรอีนอีกสามปีเขาติดยาน้ีมาก พยายามจะเลิกนบัร้อยคร้ัง

แต่ก็ไม่ส าเร็จ เขาพยายามจะแยกตวัออกจากแก๊ง แต่ก็ไม่เป็นผล มีทางออกอยูท่างเดียวเท่านั้น ร้าฟคิด 
ตอ้งปลิดชีวิตตนเองเสียก่อนท่ีจะปลิดชีวติของผูอ่ื้น คืนหน่ึงเม่ือสองปีมาแลว้ ร้าฟปีนข้ึนไปยนืบนขอบ
หลงัคาเตรียมจะกระโดดลงมาสู่ถนน เขายนืคอยจะใหค้นวา่งถนนขา้งล่างเสียก่อน 

ในขณะนั้นเขาเองไดย้นิเสียงร้องเพลง 
เสียงนั้นดงัมาจากโบสถท่ี์เราไปชุมนุมกนัในตึกตรงกนัขา้มฟากถนนท่ีร้าฟยนือยู ่ เขาเงยหนา้

ข้ึนฟังเพลง 
ร้าฟลงมาจากท่ี ๆ เขายนือยู ่ลงบนัไดขา้มถนนไปสู่หอ้งประชุม ป้ายขา้งนอกเชิญชวนใหเ้ขา้ไป

ฟังดูวา่ พระเจา้ทรงช่วยผูท่ี้ติดยาเสพติดและช่วยใหพ้น้จากการเป็นนกัเลงแก๊งอยา่งไร 
ร้าฟเขา้ไปฟัง แลว้ตั้งแต่นั้นมาร้าฟไดเ้ปล่ียนไปเป็นคนละคน เขามอบถวายชีวิตของเขาใหพ้ระ

คริสต ์แลว้ต่อมาก็ไดรั้บพระวญิญาณของพระเจา้ 
เราภูมิใจในร้าฟมาก จนบดัน้ีเราก็ยงัภูมิใจในตวัเขาอยู ่ เขาเลิกเฮโรอีนไดส้ักหน่ึงปี เขายา้ยจาก

นิวยอร์คไปอยูเ่มืองคาลิฟอเนีย แลว้กลบัมาเยีย่มเราอีก เขาไม่เป็นอะไรอยูห่ลายวนั แต่ขา้พเจา้สังเกตวา่ 
คร้ังใดท่ีเขากลบัไปหาเพื่อนเก่า ๆ ของเขา เขาจะดูหม่นหมองไป ขา้พเจา้ทราบต่อมาวา่ เพื่อนฝงูเก่า ๆ 
ของเขาลอ้เลียนเขาในเร่ืองไม่ยอมฉีดยา ร้าฟถูกยใุหฉี้ดเฮโรอีนอีก 

แลว้เขาก็ถล าตวัไป เขาข้ึนไปแอบฉีดยาเขา้เส้นในห้องของเขา 
ก่อนท่ีร้าฟจะไดรั้บพระวญิญาณของพระเจา้เขา้ไวใ้นชีวติของเขา ของลองเลิกยาเสพมาสอง

คร้ังแลว้ หา้คร้ังท่ีเขาเลิก แต่ทุกคร้ังท่ีกลบัไปติดใหม่ จะยิง่หนกัวา่เดิมหลายคร้ัง บดัน้ีเขาเลิกไดม้าปีกวา่
แลว้ และกลบัไปฉีดอีก 

แต่คร้ังน้ีแปลกมาก ยาฉีดไปไดส้ าแดงผลเช่นทุกคร้ัง วนัรุ่งข้ึนร้าฟแอบไปท่ีศูนย ์ ถามหา
ขา้พเจา้ เม่ือเขาเขา้มาในห้องท างานของขา้พเจา้ เขาปิดประตูเสีย ขา้พเจา้เดาเอาวา่เขาคงฉีดยานัน่เขา้ไป
แลว้ 

“เกิดเร่ืองน่าข าข้ึนแลว้ เดวี่” ร้าฟพดู หลงัจากท่ีไดร้วบรวมก าลงัใจเล่าเร่ืองถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนให้
ขา้พเจา้ฟัง “หลงัจากท่ีผมฉีดมนัเขา้ไปแลว้ มนัเหมือนกบัผมไม่ไดฉี้ดอะไรเขา้ไปเลย มนัไม่เหมือนกบั
ท่ีผมเคยรู้สึกมาก่อน ๆ ผมรู้สึกอยา่งอ่ืนดว้ย ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรมารบเร้าใหผ้มเขา้ไปในโบสถท่ี์ใกล้
ท่ีสุด ไปอธิษฐาน แลว้ผมก็ท า เดวีค่ร้ังน้ีพระเจา้ทรงยกโทษใหผ้ม” 



 89 

ดวงตาร้าฟเป็นประกายในขณะท่ีเล่าต่อไป “คุณรู้ไหมวา่ผมคิดยงัไง ผมคิดวา่เด๋ียวน้ีผมติดกบั
แลว้คร้ังน้ีไม่ใช่เฮโรอีนแต่เป็นพระวญิญาณของพระเจา้ พระองคอ์ยูภ่ายในผม ไม่ยอมปล่อยผมไป” 

บดัน้ี ร้าฟทราบแลว้วา่ เขาเป็นของพระเยซูคริสต ์เขาไปใหพ้น้พระองคไ์ม่ได ้แมว้า่เขาจะอยาก
ท าเช่นนั้นก็ตาม โรเบิร์ตโตก็เป็นเช่นเดียวกนัน้ี (โรเบิร์ตโตคนละคนกนั คนน้ีติดเฮโรอีนมา 15 ปี) โร
เบิร์ตโตหลงไปพกัหน่ึง แต่แลว้ก็พบวา่เขาไม่สามารถจะกลบัไปฉีดมนัอีกได ้ โซน่ีเป็นก็เช่นเดียวกนั 
หลงไปแลว้ก็กลบัพร้อมกบัศรัทธาแรงกลา้ อยากจะฝึกเป็นนกัเทศน์ 

เรายงัคงเป็นห่วงมาเรีย และเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ จะอธิษฐานขอใหเ้กิดส่ิงมหศัจรรยข้ึ์นในชีวติ
ของเธอ แลว้วนัหน่ึงเราไดรั้บโทรศพัทจ์ากศาสนาจารยอ์อร์เทซ มาเรียอยูท่ี่นัน่ เธอแทบจะตะโกนกรอก
โทรศพัทม์า “อาจารยว์ลิเคอร์สันคะ ดิฉนัมีข่าวดีจะบอกอาจารย ์ เม่ือคืนดิฉนัไดก้ลบัมาหาพระเจา้ใหม่
ท่ีน่ีคะ” เธอแทบจะพดูอะไรไม่ถูกเพราะความต่ืนเตน้ ขา้พเจา้จึงขอใหเ้ธอบอกใหศ้าสนาจารยเ์ทซพดู
โทรศพัท ์เขาจึงเล่าใหข้า้พเจา้ฟังวา่ 

“เราคอยกนัมานานนกัหนาแลว้ ใช่ไหม?” เขาวา่ 
“ใช่ครับ” ขา้พเจา้ตอบ “เป็นชยัชนะจริง ๆ ทีเดียว” 
แต่ขา้พเจา้ก็ยงัคงกร่ิงเกรงอยูใ่นใจเงียบ ๆ มาเรียมีจุดอ่อนอยูอ่ยา่งหน่ึง ถา้เธอโกรธข้ึนมาคร้ัง

ใด เธอจะกลบัไปฉีดเฮโรอีนอีก ขา้พเจา้เห็นมาเรียท าอยา่งนั้นหลายคร้ังแลว้ ขา้พเจา้รู้สึกวา่ถา้เธอ
เอาชนะความโกรธไดก้็จะไม่มีเร่ืองยุง่ยากอะไร และก็ไม่นานเธอก็ไดรั้บการทดสอบน้ี 

ค ่าวนัหน่ึง มาเรียกา้วลงจากรถประจ าทางใกลถ่ิ้นท่ีเธอเคยเป็นหวัหนา้แก๊งเก่าแห่งหน่ึง มีเด็ก
สาวสามคนกา้วออกมาจากเงามืด 

“เฮ!้ มาเรียอยูน่ัน่เอง” 
มาเรียหนัไปดู เธอจ าเด็กสาวเหล่านั้นไดเ้ป็นเพียงแก๊งเก่าของเธอ เธอทกัทายเขาดี ๆ ในเงามืด

ขา้งหลงัเด็กสาวเหล่านั้นเธอเห็นเด็กหนุ่มคนหน่ึงยนือยู ่
“แหม มาเรีย” เด็กสาวคนหน่ึงพดู “เราไดย้ินวา่ตวัเลิกเฮโรอีนแลว้ เราไดย้นิวา่ตวัถือศาสนา

ดว้ย” 
“จริง” มาเรียตอบ 
“ถา้งั้นก็ยิง่ดีซิ ถา้ตวัไม่ตอ้งใชเ้งินซ้ือเฮโรอีนแลว้ก็เอาเงินนัน่มาให้เพื่อนเก่ายมืบา้งซิ สัก

เหรียญก็ได”้ 
มาเรียรู้ดีวา่ เขาจะเอาเงินนั้นไปซ้ือเฮโรอีน 
“เสียใจจะ้ ฉนัรู้วา่เธอจะเอาเงินนั้นไปท าไมนะ เธอเอาไปใชซ้ื้อยานัน่ไม่ไดด้อก” 
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มาเรียไม่ทนัเห็นหมดัท่ีพุง่เขา้ใส่ เด็กสาวผูน้ั้นพุง่หมดัเขา้สู่ทอ้งเธอ มาเรียตวังอไป 
สัญชาตญาณแรกของเธอก็คือสู้กลบัทุกคนในละแวกนั้นรู้จกัฤทธ์ิของมาเรียดี แต่เธอก็ไดแ้ต่ยนืเฉยมือ
ตกอยูข่า้งกาย เหมือนเม่ือวนัแรกท่ีผา่นการทดสอบเป็นหวัหนา้แก๊ง มาเรียรับโทษโดยไม่ต่อสู้หรือปริ
ปากร้องเลย 

แต่คร้ังน้ีผดิกบัคร้ังก่อน คร้ังน้ีมาเรียอธิษฐาน 
ขณะท่ีใบมีดจว้งแทงลงไปในสีขา้งเธอ เธอก็อธิษฐานอยูเ่ธออธิษฐานอยูจ่นสามคนนั้นชะโงก

ตวัลงไปแยง่กระเป๋าถือของเธอมา แลว้วิง่หวัเราะไปตามถนน 
หลงัจากนั้นสักครู่ มาเรียก็ค่อย ๆ ยนักายข้ึนบนถนนสายเปล่ียวนั้น เธอโซเซกลบัไปบา้นจนได ้

จอนน่ีช่วยถอดเอาเส้ือผา้ท่ีโชกไปดว้ยเลือดนั้นออก เธอถูกแทงใกลซ่ึ้งโครง แต่จอนน่ีคิดวา่ไม่ร้ายแรง
อะไร 

ส่ิงท่ีเขาเป็นห่วงก็คือ อารมณ์ของมาเรียท่ีมีต่อเหตุการณ์น้ี บดัน้ีเธอจะท าประการใดเล่า เขาเคย
เห็นมาก่อนแลว้วา่ เธอชอบหนัไปหาเฮโรอีน เม่ือมีอะไรมาท าใหเ้ธอโกรธ 

แต่คืนนั้น เม่ือเขาพนัแผลให้มาเรียแลว้ เธอหลบัไปอยา่งเป็นสุขเหมือนทารก 
ขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจในเร่ืองน้ีมาก มาเรียมาเยีย่มเราท่ีศูนย ์ ไม่ก่ีวนัหลงัจากท่ีเธอถูกท าร้าย

แลว้ เธอเดินเขา้มา ตามเน้ือตวัยงัมีรอยฟกซ ้ าด าเขียวอยูห่ลายแห่ง 
“พวกมนัย ัว่ดิฉนัมากพอดู แต่ดิฉนัอธิษฐานทุกส่ิงก็เลยเรียบร้อย พระวิญญาณของพระเจา้สถิต

อยูก่บัดิฉนัค่ะ” 
คร้ังสุดทา้ยท่ีขา้พเจา้พบมาเรีย เธอกบัครอบครัวของเธอก าลงัจะไปอยูท่ี่ลาตินอเมริกา จอนน่ี

ยนืเคียงขา้งเธออยา่งภูมิใจ ลูกนอ้ยสามคนของเธอสวมประโปรงลงแป้งเสียดี เกาะอยูข่า้งเธออยา่งเอียง
อาย ต่างรู้สึกวา่ ตนเกาะแม่ท่ีตนเช่ือถือไดผ้มของเธอสระและหวมีาเรียบร้อย ด าเป็นมนัเม่ือตอ้งกบั
แสงแดด รองเทา้ก็ใหม่ เธอดูปราดเปรียวมาก 

มาเรียบอกกบัขา้พเจา้วา่ เธอกบัสามีเธอจะไปรับการฝึกในโรงเรียนของชาวสเปญ เพื่อท างาน
ในโบสถ ์เม่ือจบออกมาแลว้ เธอจะกลบัมานิวยอร์ค มาช่วยเราท่ีศูนยน้ี์ 

เม่ือครอบครัวน้ีจากไปแลว้ ขา้พเจา้ทวนค าของพระเยซูเจา้อยูห่ลายคร้ังใหต้วัเองฟังวา่ “ท่าน
ทั้งหลายจะไดรู้้ถึงความจริงและความจริงนั้นจะท าใหท้่านทั้งหลายเป็นไท” 
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21 

ส าหรับคนส่วนมากแล้ว วนัท่ี 28 สิงหาคม ค.ศ. 1961 ก็เป็นแต่เพียงวนัหน่ึงเท่านั้น มีแสงแดด
ส่อง มีอากาศแจ่มใสแต่ส าหรับเราท่ีศูนยเ์ยาวชนน้ี กลบัเป็นวนัอนัแสนมืดมน 

ตอนเท่ียงวนันั้น เราจะตอ้งวางเช็คเป็นเงินถึง 15,000 ดอลล่าร์ (ราวสามแสนบาท) เป็นเงินผอ่น
ส่งคา่บา้น 

“เรามีเงินอยูใ่นธนาคารสักเท่าไรนะ?” ขา้พเจา้ถามพอลดีลีนา 
“เฮอ้ ผมไม่อยากบอกคุณเลย” 
“เท่าไหร่ล่ะ?” 
“14 ดอลล่าร์” (ราว 280 บาท) 
ขา้พเจา้ไดแ้ต่คอยใหมี้การอศัจรรยเ์กิดข้ึนเท่านั้น แต่พอถึงเท่ียงก็ยงัไม่มีปฏิหาริยใ์ด ๆ เกิดข้ึน 

ขา้พเจา้หวงัจากพระเจา้มากไปหรือเปล่า โดยท่ีตวัเองไม่เห็นจะไดท้  าอะไร ๆ ใหพ้อเพียงเลย? หรือมี
อะไรผดิไปท่ีตรงไหนบา้ง? 

“เออ” ขา้พเจา้กล่าวกบัทนายความของเรา “คุณจะจดัการใหเ้ขายดืเวลาให้เราบา้งไดไ้หม?” 
“เขายนิยอมจะคอยจนถึงวนัท่ี 10 กนัยายน คุณมีความคิดอะไรบา้งเล่า?” 
“มีซิ” ขา้พจา้กล่าว “ผมจะอธิษฐานขอจากพระเจา้” เขาหนา้สลดลงทนัที ขา้พเจา้แน่ใจวา่ เขา

คงอยากจะมีผูอ้  านวยการท่ีเป็นการเป็นงานมากกวา่น้ี 
บ่ายวนันั้น ขา้พเจา้ท าส่ิงท่ีค่อนขา้งกลา้หาญชาญชยัมากสักหน่อย ขา้พเจา้เรียกพวกวยัรุ่นมา

พร้อมหนา้กนั คนเหล่านั้นลว้นเป็นอดีตแก๊งต่าง ๆ อตีดนกัเสพยาติด เป็นนกัเรียน นกัศึกษาและเป็นผูท่ี้
ช่วยงานเรา ขา้พเจา้บอกเขาวา่ศูนยข์องเราปลอดภยัแลว้ 

ทุกคนช่ืนชมยนิดีเป็นอยา่งมาก “ฉนัคิดวา่ เราควรจะเขา้ไปในโบสถ ์ ไปอธิษฐานขอบพระคุณ
พระเจา้” ขา้พเจา้กล่าว 

เราต่างท าดงันั้น เราเขา้ไปขา้งในโบสถ ์ปิดประตู แลว้ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีไดเ้ก็บบา้นน้ีไวใ้ห้
เราใช ้ในท่ีสุด ก็มีใครคนหน่ึงเงยหนา้ข้ึน ถามวา่ 

“น่ีคุณเดวดิ เงินนัน่มาจากไหน?” 
“เงินยงัไม่มาหรอก” 
ทั้ง 24 คนมีสีหนา้ฉงน 
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“เงินยงัไม่มาเลย” ขา้พเจา้กล่าว “แต่ก่อนจะถึงวนัท่ี 10 กนัยายน เงินก็คงจะมาถึงมือเราแน่ พอ
ถึงวนันั้นฉนัก็จะมีเช็คเงิน 15,000 ดอลล่าร์มาอวดพวกเธอ ฉนัคิดวา่เราควรจะขอบพระคุณพระเจา้
ล่วงหนา้ไวก่้อนเท่านั้น” 

แลว้ขา้พเจา้ก็พละจากไป 
วนัที ่ 1 กนัยายน ยา่งเขา้มา วนัท่ี 2,3,4 กนัยายน ผา่นไป ขา้พเจา้จะใชเ้วลาส่วนมากอยูห่นา้

เคร่ืองโทรศพัท ์ ทุกอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ พระเจา้ทรงตอ้งการจะใหเ้ราด าเนินงานต่อไป เราประสบ
ผลส าเร็จในการช่วยเด็กหนุ่มสาวมากมาย ตามบนัทึกบ่งวา่ มีเด็กหนุ่มสาว 2,500 คน ท่ีเปล่ียนชีวติใหม่
เน่ืองจากหนัมาหาพระเยซูคริสต ์มี 12 คน ท่ีเขา้รับการฝึกอยา่งจริงจงัเพื่อเป็นนกัเทศน์ 

กรรมการทุกคนต่างโทรศพัทไ์ปถึงบรรดามิตรสหายของศูนย ์ตามแต่ตนจะนึกได ้ มีผูส่้งเงินมา
ช่วย แต่ก็ไม่มากเท่าจ านวนเงิน 15,000 ดอลล่าร์ท่ีเราตอ้งการในวนัท่ี 10 กนัยายน เราโทรศพัทไ์ปถึง
ส านกังานของคุณเคล็มสโตน ในเมืองชิคาโกดว้ยทั้งท่ีรู้สึกขายหนา้สักหน่อยท่ีโทรศพัทไ์ปขอเงิน 
บุตรชายของคุณเคล็มเป็นผูรั้บโทรศพัท ์และเราก็พดูอยูก่บัเขานาน เพราะคุณเคล็มไม่อยูใ่นเวลานั้น เรา
เล่าใหเ้ขาฟังถึงเร่ืองกิจการของศูนยแ์ละในท่ีสุดก็บอกวา่ เราตอ้งการเงิน 15,000 ดอลล่าร์ในวนัมะรืนน้ี 
เราขอใหเ้ขาช่วยพดูกบัคุณพ่อของเขาใหไ้ด ้

วนัท่ี 10 กนัยายนมาถึง 
ตอนเชา้มีจดหมายมา เราเปิดออกดูอยา่งกระหายมีหลายซองท่ีมาจากพวกเด็ก ๆ ส่งเงินค่าขนม

ท่ีพวกแกเก็บไวไ้ดม้าให ้
“ขอบพระคุณพระเจา้” เรากล่าว “ถา้ไม่มีเงินน้ีเราก็ท าอะไร ๆ ไม่ไดเ้หมือนกนั” 
และก็หมดเท่านั้นเอง 
การประชุมนมัสการพระเจ้า ในโบสถต์อนเชา้เร่ิมข้ึนทุกคนอยูท่ี่นัน่พร้อมหนา้กนั อธิษฐาน 

แลว้ร้องเพลง หูขา้พเจา้ไดย้นิเสียงเด็กหนุ่มสาวขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับเงินจ านวน 15,000 ดอลล่าร์ 
ท่ีพระองคก์ าลงัจะประทานใหเ้รา 

ระหวา่งท่ีเราก าลงันมสัการพระเจา้กนัอยู ่มีใครคนหน่ึงเรียกขา้พเจา้ใหอ้อกไปท่ีประตู 
เป็นจดหมายท่ีส่งมาเป็นพิเศษ ขา้พเจา้มองดูตราไปรษณียก์็เห็นวา่มาจากเมืองชิคาโก 
ขา้พเจา้แกะซองออก ขา้งในนั้นมีเช็ค 15,000 ดอลล่าร์  
ขา้พเจา้พดูอะไรไม่ออก ในขณะท่ีเอาเช็คนั้นเขา้ไปในโบสถ ์ขา้พเจา้ไดแ้ต่ชูมนัไวใ้นมือเงียบ ๆ 

เม่ือคนในหอ้งเงียบกริบลง พอล ดีลีนา ก็ส่งเช็คใหเ้ด็กหนุ่มคนหน่ึงใกลต้วัขา้พเจา้ 
“ช่วยส่งต่อไป ๆ ไปดว้ยเถอะ” พอลพดู เกือบเป็นเสียงกระซิบ 
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เช็คน้ีเองท่ีเล่าเร่ืองพระเจา้ทรงน าเด็กหนุ่มสาวในนิวยอร์คอยา่งน่าอศัจรรย ์ ถา้ท่านจะพิจารณา
ดูใหดี้แลว้จะเห็นวา่เช็คน้ีเป้ือนเปรอะ จะตอ้งยบัดว้ย เน่ืองดว้ยถูกจบักนัหลายมือ เด็กวยัรุ่นนบัสองโหล
ไดเ้รียนรู้วา่ การวางใจพระเจา้นั้นหมายวา่กระไร บางทีอาจจะมีหยดน ้าตาติดอยูด่ว้ย เป็นน ้าตาแห่ง
ความกตญัญูต่อพระเจา้ท่ีทรงกระท าการมหศัจรรยอ์ยา่งท่ีท าใหเ้ราตอ้งแปลกใจ. 
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