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คานา
ศูนย์เยาวชนในหนังสื อเล่มนี้ ยงั คงมีอยูใ่ นทุกวันนี้เป็ นเรื่ องจริ งที่เริ่ มขึ้นเมื่อสิ บห้าปี ก่อน เวลา
นั้นพระเจ้าทรงดลใจให้ศาสนาจารย์เดวิด วิลเคอร์ สัน ออกไปเทศนาเรื่ องของพระองค์ให้พวกนักเลง
แก๊งต่าง ๆ ในนครนิวยอร์ คในสหรัฐอเมริ กาฟัง นักเลงพวกนี้เป็ นอาชญากรวัยรุ่ นที่ก่ออาชญากรรมทา
ความชัว่ ทุกอย่าง
แต่แรกศาสนาจารย์ผนู ้ ้ ีถูกเยาะเย้ยถากถาง ทั้งถูกขู่เข็ญคุกคาม เดวิด วิลเคอร์ สัน ต้องหวาดกลัว
และสงสัย แล้ววันหนึ่งท่านต้องการให้เกิดสิ่ งมหัศจารย์ข้ ึน และพระเจ้าก็ประทานให้ตามที่ท่านขอ กลุ่ม
นักเลงแก๊งที่ร้ายที่สุดจึงได้เห็นหัวหน้าแก๊งของตนคุกเข่าลงตรงถนนนั้นเองต่อหน้าทุกคน อธิษฐาน
นัน่ เป็ นเพียงการเริ่ มต้นเท่านั้น พระเจ้าทรงแสดงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ของพระองค์ต่อไปจนกระทัง่ ถึง
ทุกวันนี้
มีนาคม 1975
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เด็กหนุ่มเหล่านั้นล้วนเป็ นเด็กวัยรุ่ นทั้งสิ้ น
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การผจญภัยอย่างแปลกประหลาดทั้งหมดนีเ้ ริ่มต้ นในคืนวันหนึ่ง ดึกมากแล้ว ข้าพเจ้ากาลังนัง่
อ่านนิ ตยสาร “ไล้ฟ” อยู่ ข้าพเจ้าพลิกเปิ ดหน้าหนังสื อไป
แต่แรกในหน้านั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรทาให้ขา้ พเจ้าสนใจเลย
มีภาพวาดให้เห็นการ
พิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในนครนิวยอร์ คซึ่ งอยูห่ ่างออกไปถึงห้าร้อยกว่ากิโลเมตร ข้าพเจ้าไม่เคยไปนคร
นิวยอร์ คมาก่อน และก็ไม่นึกอยากจะไปด้วย นอกจากบางทีอาจจะอยากไปดูรูปปั้ นเทพีแห่งอิสรภาพ
กระมัง
ข้าพเจ้าพลิกหน้านั้นไป พลันภาพดวงตาของเด็กชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นสะดุดตาข้าพเจ้า เขา
เป็ นผูต้ อ้ งหาคดีฆาตกรรมจิตรกรวาดดวงตาของเขาให้มีแววยุง่ ใจ เกลียดชัง และสิ้ นหวังเมื่อข้าพเจ้าเห็น
เข้า ข้าพเจ้าต้องกางหน้านั้นออกเต็มที่ เพื่อจะได้ดูอย่างใกล้ชิด แต่แล้วข้าพเจ้าก็ตอ้ งร้องไห้
“เอ เรานี้เป็ นอย่างไรนะ” ข้าพเจ้าพูดโพล่งขึ้นมาพลางปาดน้ าตาที่ไหลออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่
ข้าพเจ้าสารวจดูรูปนั้นอย่างถี่ถว้ น พวกเด็กหนุ่มที่ถูกขึ้นศาลเหล่านั้นล้วนเป็ นเด็กที่อยูใ่ นวัยรุ่ นทั้งสิ้ น
เป็ นสมาชิกของแก๊งมังกร ใต้รูปนั้นมีเรื่ องว่า เด็กวัยรุ่ นเหล่านี้ ได้เข้าไปยังสวนสาธารณะฮายบริ ดจ์ ใน
นิวยอร์คแล้วแทงเด็กที่เป็ นโรคไขสันหลังอักเสบอายุสิบห้าปี ตายจากข้างหลังแล้วตีที่ศีรษะซ้ า เมื่อเด็ก
พวกนี้จากไปได้เอามือเปื้ อนเลือดเสยผม แล้วว่า”เราทาได้ดีเหลือเกิน”
นี่เป็ นเรื่ องสยองขวัญ ที่ทาให้ขา้ พเจ้ารู ้สึกไม่สบายใจ ในเมืองภูเขาเล็ก ๆ ที่ขา้ พเจ้าอยูน่ ้ ี ดูไม่มี
ทางจะเป็ นเช่นนั้นได้เลย
นัน่ จึงทาให้ขา้ พเจ้าตกใจแทบสิ้ นสติ เมื่อความคิดหนึ่งแว่บเข้ามาในสมองของข้าพเจ้า
ไปนครนิวยอร์ ค ไปช่ วยเด็กพวกนั้นเถอะ
ข้าพเจ้าหัวเราะออกมาดัง ๆ “ฉันน่ะรึ จะไปนิวยอร์ ค? นักเทศน์บา้ นนอกจะเข้าไปยุง่ ในเรื่ องที่
เขาไม่รู้อะไรเลยได้ไง?”
ไปนครนิวยอร์ ค ไปช่ วยเด็กพวกนั้นเถอะ ความคิดนั้นยังคงวนเวียนอยูใ่ นสมองของข้าพเจ้า
อย่างเสรี มากกว่าความรู ้สึกของข้าพเจ้า และความคิดอื่น ๆ หมด
“ถ้าไปก็โง่เต็มที” ข้าพเจ้ากล่าวกับตนเอง “ฉันไม่เคยรู ้เรื่ องเด็กพวกนั้นสักหน่อย ทั้งไม่อยากจะ
รู้อะไรด้วย”
แต่ไม่เป็ นผล เจ้าความคิดนั้นยังคงเกาะแน่นอยูใ่ นสมองข้าพเจ้าต้องไปนิวยอร์ ค ต้องไปทันที
ในขณะที่เขายังพิจารณาคดีกนั อยู่
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ข้าพเจ้าควรจะอธิ บายเพิ่มเติมให้ผอู ้ ่านทราบว่า ทาไมข้าพเจ้าถึงได้วา่ นี่เป็ นการเปลี่ยนแปลง
อย่างใหญ่หลวงสาหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีชีวติ อย่างธรรมดาเป็ นระเบียบ พอใจกับหน้าที่การงานของตน
เป็ นอย่างมาก ข้าพเจ้าเป็ นนักเทศน์ในโบสถ์เล็ก ๆ ในรัฐเพนซิวาเนีย เมืองนี้ เป็ นเมืองภูเขา คริ สตจักร
เจริ ญอย่างเชื่องช้าก็จริ งแต่มงั่ คง เรามีโบสถ์ใหม่ มีบา้ นพักใหม่ให้นกั เทศน์อยู่ และรวบรวมเงินได้มาก
ขึ้นทุกปี ส่ งคนไปประกาศศาสนายังต่างประเทศ ข้าพเจ้ารู ้สึกอิ่มอกอิ่มใจมาก ก่อนหน้านี้สี่ปี ข้ าพเจ้ า
และเกว็น ภรรยาข้าพเจ้าได้ขบั รถมาสู่ เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ ไม่มีนกั เทศน์เลย ทั้งไม่มีโบสถ์เป็ นของตัวเอง
ด้วย สมาชิกห้าสิ บคนก็มาชุมนุมกันในบ้านส่ วนบุคคล นักเทศน์อยูช่ ้ นั บนชั้งล่างใช้เป็ นห้องประชุม
เมื่อพวกคณะกรรมการพาเรามาดูบา้ น ส้นรองเท้าของเกว็นทะลุพ้นื ลงไป
“เราต้องซ่อมบ้านกันสักหน่อย” คนหนึ่งในบรรดาสตรี จากคริ สตจักรพูด
ขณะที่เกว็นขึ้นไปดูช้ นั บน เธอชักลิ้นชักในครัวดู ข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงของเธอร้องกรี ด จึงรี บวิง่
ไปดู มีแมลงสาบตัวดาใหญ่ 7-8 ตัว วิง่ พล่านอยู่
“ตายละ เดฟ ไม่ไหวแน่” เธอร้อง
เธอไม่รอฟังข้าพเจ้าตอบ วิง่ ผลุนผลันไปสู่ หอ้ งโถง ลงบันไดไปชั้นล่าง ข้าพเจ้าต้องรี บขอโทษ
ขอโพยพวกคณะกรรมการแล้วตามเกว็นไปที่โฮเต็ลซึ่ งก็เป็ นโฮเต็ลแห่งเดียวในเมืองเล็ก ๆ นี้ เธอคอย
ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นนั่ พร้อมกับลูกน้อย
“ดิฉนั เสี ยใจค่ะ คุณ” เกว็นกล่าว “พวกนั้นเป็ นคนดีมาก แต่ดิฉนั เกลียดแมลงสาบอย่างเข้า
กระดูกดาทีเดียว”
เธอเก็บข้าวเก็บของแล้ว เห็นได้วา่ ตราบเท่าที่เธอไม่ยอมอยู่ คริ สตจักรนั้นก็ตอ้ งหานักเทศน์
ใหม่
แต่เหตุการณ์ก็มิได้เป็ นดังนั้น เราต้องอยูเ่ พื่อเข้าประชุมนมัสการในตอนค่า เนื่ องจากข้าพเจ้าได้
รับปากไว้วา่ จะเทศนาข้าพเจ้านึกไม่ถึงว่าจะเทศน์ได้ดีเป็ นพิเศษเช่นนี้ แต่มีบางตอนในคาเทศนาจับใจ
คนห้าสิ บคนที่มาในที่ประชุ มเล็ก ๆ นี้ ทันใดนั้นมีสุภาพบุรุษผูช้ ราคนหนึ่งลุกขึ้นยืนท่ามกลางที่ประชุม
กล่าวว่า
“อาจารย์วลิ เคอร์ สันครับ ขอท่านมาอยูเ่ ป็ นนักเทศน์ที่นี่เถอะ”
ไม่ใคร่ จะมีผทู ้ าเช่นนี้กนั ทุกคนจึงแปลกใจมาก คนเหล่านี้พยายามเลือกนักเทศน์กนั มาหลาย
สัปดาห์แล้ว แต่ก็ยงั ตกลงกันไม่ได้ บัดนี้พวกเขาทุกคนพยักหน้าเห็นพ้องด้วย
“คุณออกไปปรึ กษากับภรรยาดูก่อนเถอะ” เขาพูด “แล้วเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาใหม่”
เรานัง่ อยูข่ า้ งนอกในรถมืด ๆ เกว็นนิ่งเงียบ เด็บบี้ลูกสาวเรานอนหลับอยูใ่ นเปลสานบนที่นงั่
ตอนหลัง
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“เรากาลังต้องการให้พระเจ้าช่วยเราตัดสิ นใจ” ข้าพเจ้ากล่าวอย่างรี บร้อน “ฉันคิดว่าเราควรจะ
อธิษฐาน”
“ขอพระเจ้าในเรื่ องแมลงสาบเหล่านั้นซิ ” เกว็นพูดอย่างมึนตึง
“เอาละ ฉันจะทาอย่างเธอว่า”
ข้าพเจ้าก้มศีรษะลง ในความมืดนอกโบสถ์เล็ก ๆ นั้น ข้าพเจ้าได้ต้ งั ใจอธิ ษฐานเป็ นพิเศษเพื่อ
ค้นหาดูวา่ พระเจ้าจะทรงประทานอะไรเป็ นเครื่ องหมายให้ขา้ พเจ้าทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์
“พระเจ้าเจ้าข้า” ข้าพเจ้ากล่าวดัง ๆ “เราพร้อมแล้วที่จะทาตามที่พระองค์ตอ้ งการ ถ้าเราทราบว่า
พระองค์ทรงต้องการเช่นไร ถ้าพระองค์ทรงต้องการให้เราอยูท่ ี่นี่ ก็ขอให้พระองค์ทรงสาแดงให้เรารู้
โดยกรรมการลงมติเป็ นเอกฉันท์ ให้เขาตกลงซ่อมแซมบ้านให้เรา หาตูเ้ ย็น และเตาดี ๆ มาให้เราใช้ดว้ ย
...”
“และ พระองค์เจ้าข้า” เกว็นขัดขึ้น เพราะในขณะนั้นประตูหน้าบ้านได้เปิ ดออก พวกกรรมการ
กาลังเดินเข้ามาหาเรา “ขอให้พวกเขาขันอาสากาจัดแมลงสาบเหล่านั้นด้วย”
ผูค้ นในที่ประชุมตามกรรมการออกมาข้างนอก มายืนห้อมล้อมรถเรา เมื่อผูเ้ ป็ นหัวหน้าพูดขึ้น
“อาจารย์วลิ เคอร์สันกับคุณนายครับ” เขาพูดแล้วหยุดไปแล้วเริ่ มต้นพูดใหม่วา่ “คุณพี่ท้ งั สอง
ครับ พวกเราได้ลงมติแล้วเห็นพ้องกันว่า เราต้องการให้ท่านเป็ นศิษยาภิบาลที่นี่ ท่านได้คะแนนเสี ยง
ร้อยเปอร์ เซ็นต์เต็มทีเดียว ถ้าท่านตัดสิ นใจอยูเ่ ราจะลงมือซ่อมแซมบ้านช่อง ติดตั้งเตาใหม่ แล้วจัดหา
ข้าวของให้ คุณนายวิลเลียมว่า เราจะต้องรมควันบ้านนี้ดว้ ย”
“เพื่อกาจัดเจ้าแมลงสาบเหล่านั้น” นางวิลเลียนกล่าวเสริ มขึ้นกับเกว็น
ในแสงสว่างที่สาดออกมาจากประตูโบสถ์ที่เปิ ดอยูส่ ่ องมาเหนื อสนามหญ้า ข้าพเจ้าสามารถ
มองเห็นเกว็นนัง่ น้ าตาไหลพรากภายหลังที่กลับมาโฮเต็ลแล้ว เกว็นบอกว่าเธอเป็ นสุ ขเหลือเกิน
เราอยู่ทนี่ ั่นอย่ างมีความสุ ข ข้าพเจ้ารักชีวิตนักเทศน์ตามชนบท หลังจากที่เราอยูท่ ี่นนั่ ได้ปีกว่า
เราก็ซ้ื อสนามเล่นเบสบอลเก่า ๆ แห่งหนึ่ง วันหนึ่ง ขณะที่ขา้ พเจ้ายืนเล่นลูกหนังอยู่ ข้าพเจ้าขอพระเจ้า
ให้ช่วยเราสร้างโบสถ์ใหม่ข้ ึนตรงที่ ๆ เรากาลังเล่นอยู่ และก็เป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ เรายังได้สร้างบ้าน
นักเทศน์ถดั จากโบสถ์ไปด้วย
พอถึงปี ใหม่ ค.ศ. 1958 มีคนถึง 250 คนในคริ สตจักรรวมทั้งบอนนี่ ลูกสาวคนใหม่ของเราด้วย
แต่ขา้ พเจ้าก็ไม่สบายใจ เป็ นเวลานั้นเองที่ขา้ พเจ้าขายโทรทัศน์เสี ย
ดึกแล้ว เกว็นและพวกเด็ก ๆ กาลังหลับ ข้าพเจ้านัง่ อยูห่ น้าโทรทัศน์ ดูรายการตอนดึก ข้าพเจ้า
จาได้วา่ ข้าพเจ้ารู ้สึกหม่นหมอง จึงลุกขึ้นไปปิ ดโทรทัศน์
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“ข้าพเจ้าใช้เวลาหมดไปมากเพียงใด ในการดูโทรทัศน์ทุก ๆ คืน” ข้าพเจ้านึกแปลกใจอยู่ “อย่าง
น้อยก็คืนละสองชัว่ โมงจะเกิดอะไรขึ้นเล่า พระองค์เจ้าข้า ถ้าข้าพเจ้าจะขายโทรทัศน์เสี ยแล้วใช้เวลาดู
โทรทัศน์มาอธิษฐาน?” ถึงอย่างไรก็มีขา้ พเจ้าอยูค่ นเดียวในครอบครัวที่ดูโทรทัศน์
ฉับพลันนั้นเอง ข้าพเจ้าก็นึกค้านความคิดนั้น ข้าพเจ้าต้องการผ่อนคลายอารมณ์บา้ ง การ
เปลี่ยนแปลงย่อมจะดีสาหรับข้าพเจ้า โทรทัศน์ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเรา ย่อมจะไม่ดีที่
นักเทศน์จะหูป่าตาเถื่อนกับเรื่ องที่ผอู ้ ื่นเขาดูและพูดถึง
“พระเยซูเจ้าข้า” ข้าพเจ้ากล่าว “ขอช่วยข้าพเจ้าตัดสิ นใจในเรื่ องนี้ ดว้ ย ข้าพเจ้าจะขอร้อง
พระองค์ให้ทรงทาเช่นนี้ขา้ พเจ้าจะประกาศขายทีวเี ครื่ องนี้ ในหน้าหนังสื อพิมพิ์ ถ้าพระองค์เห็นชอบต่อ
ความคิดนี้ก็ขอให้ผซู ้ ้ื อรี บตรงมา ให้เขามาภายในครึ่ งชัว่ โมง หลังจากที่หนังสื อนี้ ออกวางตลอด”
เช้าวันรุ่ งขึ้น เมื่อข้าพเจ้าเล่าให้เกว็นฟังถึงเรื่ องที่ขา้ พเจ้าตัดสิ นใจ เธอไม่รู้สึกประทับใจเลย
“ครึ่ งชัว่ โมง” เธอกล่าว “ฟังดูเหมือนกับว่าเธอไม่อยากจะขายมันเลย”
แต่ขา้ พเจ้าก็ลงประกาศในหน้าหนังสื อพิมพ์จนได้ ข้าพเจ้านัง่ อยูบ่ นเก้าอี้ยาว ด้านหนึ่งเป็ น
เครื่ องโทรทัศน์ ลูก ๆ กับเกว็นมองดูขา้ พเจ้าจากอีกด้านหนึ่ง สายตาข้าพเจ้าจับอยูท่ ี่นาฬิกาปลุกเรื อน
ใหญ่ซ่ ึ งตั้งอยูข่ า้ งโทรศัพท์
ยีส่ ิ บเก้านาทีผา่ นไป ข้าพเจ้าได้จากนาฬิกา
“เออ เกว็น” ข้าพเจ้าเอ่ยขึ้น “เธอเห็นจะพูดถูก ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ตอ้ ง...”
เสี ยงกริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้น
ข้าพเจ้ายกหูโทรศัพท์ข้ ึนช้า ๆ ตามองดูเกว็น
“คุณมีโทรทัศน์จะขายหรื อ?” เสี ยงผูช้ ายพูด
“ถูกแล้วครับ ยีห่ อ้ อาร์ ซี เอ อยูใ่ นสภาพดี จอกว้าง 19 นิ้ว ใช้มาประมาณ 2 ปี ”
“จะขายราคาเท่าไรครับ?”
“ร้อยดอลล่าร์ ครับ” (คิดเป็ นเงินไทยประมาณสองพันบาท) ข้าพเจ้าตอบไปโดยเร็ ว ไม่ทนั ได้
คิดถึงว่าจะขายราคาเท่าไรมาจนวินาทีน้ นั
“ผมตกลงเอาครับ” ชายผูน้ ้ นั พูดคล้าย ๆ เช่นนี้
“คุณไม่มาดูเสี ยก่อนดอกรึ ครับ?”
“ไม่ตอ้ งหรอก คุณเตรี ยมไว้ก็แล้วกัน ภายในสิ บห้านาทีผมจะเอาเงินไปให้”
ตั้งแต่ น้ ันมา ชีวติ ของข้าพเจ้าก็ไม่เหมือนเดิม ทุกคืนแทนที่มวั หมุนหาช่องโทรทัศน์ ข้าพเจ้าจะ
ก้าวเข้าไปสู่ หอ้ งทางานปิ ดประตู แล้วเริ่ มอธิ ษฐาน
ในระหว่างที่อยูอ่ ธิ ษฐานดึก ๆ นั้นเอง ข้าพเจ้าได้หยิบนิ ตยสาร ไล้ฟ ขึ้นมา
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ข้าพเจ้ารู ้สึกแปลก ๆ รู ้สึกไม่สบายใจอยูท่ ้ งั คืน ข้าพเจ้าอยูใ่ นบ้านเพียงคนเดียว เกว็นพาลูก ๆ
ไปเยีย่ มคุณตาคุณยายที่พิทสเบิร์ก ข้าพเจ้ารู ้สึกไม่สบายใจเหมือนกับว่า ตนได้รับคาสั่งมาแต่ก็ไม่เข้าใจ
คาสั่งนั้นว่าอย่างไร
“พระองค์จะตรัสอะไรกับข้าพเจ้าเล่า?”
ข้าพเจ้าเดินวนเวียนอยูใ่ นห้องทางาน พยายามจะเข้าใจให้ได้วา่ เกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้า บนโต๊ะ
มีหนังสื อ ไล้ฟ วางอยูข่ า้ พเจ้าเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมา แล้วข้าพเจ้าก็ชะงัก ไม่ละฉันจะไม่ยอมตก
หลุมพรางอีก โดยไปอ่านหนังสื อเสี ยแทนที่จะอธิ ษฐาน
ข้าพเจ้าเริ่ มเดินไปรอบ ๆ ห้องทางานอีก และทุกครั้งที่เดินมาถึงโต๊ะทางาน จิตใจของข้าพเจ้าก็
หันไปจดจ่ออยูท่ ี่หนังสื อนั้น
“พระเจ้าเจ้าข้า มีอะไรในนั้นรึ ที่พระองค์อยากจะให้ขา้ พเจ้าดู” ข้าพเจ้าพูดออกมาดัง ๆ เสี ยง
ก้องบ้านที่เงียบสงัดนั้น
ข้าพเจ้าทรุ ดตัวลงนัง่ ใจเต้นเป็ นตีกลอง ข้าพเจ้าเปิ ดหนังสื อเล่มนั้นออก ครู่ ต่อมาข้าพเจ้ามองดู
ภาพวาดที่มีรูปเด็กหนุ่ม 7 คน น้ าตาไหลอาบหน้าข้าพเจ้า
คืนวันรุ่ งขึ้น เป็ นคืนวันพุธ มีการประชุมอธิ ษฐานกันที่โบสถ์ ข้าพเจ้าตัดสิ นใจว่าจะเล่าเรื่ อง ให้
คนเหล่านั้นฟัง ไม่มีคนมามากเท่าไร ผูท้ ี่เป็ นชาวนาก็เกรงว่าตนจะมาติดพายุหิมะเสี ยที่ในเมือง แม้แต่
ชาวเมืองนั้นก็มีสามีภรรยามาเพียงสิ บกว่าคู่เท่านั้น ทั้งมาช้าและเลือกนัง่ ทางตอนหลังด้วย
คืนนั้นข้าพเจ้าเทศนา เมื่อข้าพเจ้าลุกขึ้น ข้าพเจ้าขอร้องให้ทุกคนมานัง่ ข้างหน้าใกล้ ๆ เพราะ
ข้าพเจ้ามีอะไรอยากจะให้เขาดู ข้าพเจ้าเปิ ดหนังสื อ “ไล้ฟ” ออกกางให้ทุกคนดู
“ดูหน้าเด็กเหล่านั้นซิ ” ข้าพเจ้ากล่าวแล้วเล่าให้เขาฟังว่า ข้าพเจ้าได้ร้องไห้น้ าตาไหลพราก
อย่างไร และบอกเขาว่าพระเจ้าได้ทรงแนะให้ขา้ พเจ้าไปนิวยอร์ คทันที ผูค้ นในที่ประชุมมองดูขา้ พเจ้า
อย่างเฉยเมย ข้าพเจ้าพูดให้เขาเข้าใจซึ้ งถึงจิตใจข้าพเจ้าไม่ได้ แต่ขา้ พเจ้าก็เข้าใจได้วา่ เป็ นเพราะเหตุใด
ตามธรรมดาแล้ว เขาจะต้องรู ้สึกเกลียดชังเด็กเหล่านั้น ข้าพเจ้าไม่เข้าใจถึงความรู ้สึกของตัวเองเลย
แต่แล้วได้มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้น ข้าพเจ้าบอกคนเหล่านั้นว่า ข้าพเจ้าต้องไปนิวยอร์ ค แต่
ข้าพเจ้าไม่มีเงิน ทั้ง ๆ ที่มีคนมาประชุมเพียงไม่กี่คน และพวกเขาไม่เข้าใจว่า ข้าพเจ้ากาลังจะพยายามทา
อะไร คืนนั้น เขาก็ยงั หยิบเงินมาวางไว้บนโต๊ะสาหรับใส่ เงินถวายทรัพย์อย่างเงียบ ๆ ทีละคน เงินนั้น
รวมแล้วเป็ นจานวนถึง 1500 บาท เพียงพอที่ขา้ พเจ้าจะขับรถไปกลับจากนิวยอร์คทีเดียว
วันพฤหัสบดี ข้าพเจ้าเตรี ยมตัวพร้อมที่จะไป ข้าพเจ้าโทรศัพท์ไปอธิ บายให้เกว็นฟัง ค่อนข้าง
จะไม่เป็ นผล ข้าพเจ้ารู ้สึกหวัน่ ใจในสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพยายามทา
“คุณรู ้สึกว่าพระเจ้านาคุณเช่นนี้จริ ง ๆ หรื อ?” เกว็นถาม
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“ใช่ซิ ที่รัก”
“ถ้างั้น คุณต้องใส่ ถุงเท้าหนา ๆ นะ” (เธอเตือนเช่นนี้ เพราะในเวลานั้นอากาศค่อนข้างหนาว)
เช้าตรู่ ของวันพฤหัสบดี ข้าพเจ้าก้าวขึ้นรถคันเก่าของข้าพเจ้ากับไมลส์ ฮูเว่อร์ ผูอ้ านวยการคณะ
อนุชนจากคริ สตจักรและถอยรถออกสู่ ถนนใหญ่ ไม่มีใครมาส่ งเรา นัน่ เป็ นเครื่ องหมายว่าสมาชิกของ
โบสถ์ขาดความสนใจ ข้าพเจ้ารู้สึกเช่นนี้ อยูใ่ นใจข้าพเจ้าเฝ้ าถามตัวเองว่า ทาไมหนอข้าพเจ้าจึงต้องถือ
หนังสื อพิมพ์หน้าที่ฉีกออกจากนิตยสาร ไล้ฟ ไปนิวยอร์ คด้วย ทั้งเฝ้ าถามตัวเองว่าเหตุใดใบหน้าของ
เด็กหนุ่มเหล่านั้นจึงทาให้ขา้ พเจ้าตื้นตันใจ แม้แต่ขณะนี้ ข้าพเจ้าก็ยงั รู ้สึกเช่นนั้นเมื่อข้าพเจ้ามองดูมนั
ในที่สุดข้าพเจ้าก็สารภาพออกมา ขณะที่เราขับรถไปตามถนนหลวงในรัฐเพนซิ ลวาเนีย “นี่
ไมลส์ ผมรู ้สึกหวัน่ ใจอย่างไรชอบกล”
“หวัน่ ใจอะไรล่ะ?”
“เกรงผมจะทาโง่ ๆ ไปน่ะซิ ผมปรารถนาจะให้มีทางใดที่จะช่วยให้ผมแน่ใจได้วา่ นี่ เป็ นการ
ทรงนาของพระเจ้าจริ ง ๆ ไม่ใช่เป็ นเจตนาบ้า ๆ ของผมเอง”
เรานัง่ เงียบกันไปสักครู่
“ไมลส์”
“หือ อะไร”
ข้าพเจ้ามองตรงไปข้างหน้า รู ้สึกกระดากใจจนไม่อาจมองหน้าเขา “ผมอยากจะให้คุณลองทา
อะไรสักอย่างหนึ่ง หยิบพระคัมภีร์ข้ ึนมา เปิ ดออก ช่วยอ่านข้อที่คุณเอานิ้วจิ้มลงไปทีแรกด้วย”
ไมลส์มองหน้าข้าพเจ้าเหมือนกับจะต่อว่าข้าพเจ้าว่า เชื่อโชคลางฉะนั้น แต่เขาก็ทาตามที่
ข้าพเจ้าขอร้อง เขาชะโงกไปทางที่นงั่ ตอนหลังแล้วหยิบเอาพระคัมภีร์ข้ ึนมา ข้าพเจ้าชาเลืองดูก็เห็นเขา
หลับตา เงยหน้าขึ้น เปิ ดหนังสื อออก แล้วเอานิ้วจิ้มลงไปตรงที่หนึ่งบนหน้านั้น
แล้วเขาก็อ่านในใจ ข้าพเจ้าเห็นเขาหันมามองหน้าข้าพเจ้าแต่ก็ไม่พดู อะไร
“ไหนว่าไง?” ข้าพเจ้าถาม
ข้อความนั้นอยูใ่ นพระธรรมสดุดี บทที่ 126 ข้อ 5 และ 6
“คนที่หว่านพืชด้วยน้ าตาไหลจะเก็บเกี่ยวผลด้วยความยินดีผทู ้ ี่เดินร้องไห้ไปหว่านพืชนั้น ไม่
ต้องสงสัย คงจะแบกฟ่ อนข้าวของตนกลับมาอีกด้วยความยินดี ”
เรารู ้สึกมีกาลังใจขึ้นมาทันที ขณะที่เราขับรถไปยังนครนิวยอร์ ค นี่เป็ นการดีสาหรับเราเป็ น
อย่างมาก เพราะเป็ นกาลังใจที่เราจะได้รับในเวลานานแสนนาน
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2
เราแล่ นรถมาถึงชานเมืองนิวยอร์ ค แต่ขา้ พเจ้าจะทาอย่างไรดีเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปสู่ เมืองนั้นแล้ว?
ข้าพเจ้าไม่ทราบ
น้ ามันรถของเราเหลือน้อยเต็มที เราจึงเบนรถเข้าไปหาปั๊ มเพื่อเติมน้ ามัน ไมลส์นงั่ คอยอยูใ่ นรถ
ข้าพเจ้าหยิบหนังสื อพิมพ์ ไล้ฟ แผ่นนั้นขึ้นมา แล้วตรงไปยังตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะโทรศัพท์ไปหาอัยการ
ท้องถิ่นที่มีชื่อระบุอยูใ่ นข้อความใต้รูปนั้นเมื่อข้าพเจ้าพูดกับเขายังห้องทางาน
ข้าพเจ้าพยายามพูด
เหมือนกับศาสนาจรรย์คนสาคัญทางานที่พระเจ้ามอบหมายมา แต่ทางสานักงานฝ่ ายโจทก์ก็ไม่รู้สึก
ประทับใจเลย
“ทางอัยการท้องถิ่น จะไม่ยอมให้ใครมาขวางในคดีน้ ีสวัสดีครับ”
แล้วเสี ยงทางโทรศัพท์ก็เงียบหายไป
ขณะที่ขา้ พเจ้าก้าวออกมาจากตูโ้ ทรศัพท์อย่างละเหี่ยใจและท้อแท้น้ นั ข้าพเจ้ารู ้สึกกลัวขึ้นมา
อย่างจับใจ ข้าพเจ้ารู ้สึกว้าเหว่เหลือเกิน เมื่อข้าพเจ้าขับรถออกมาสู่ ทางหลวงนั้น รถหลัง่ ไหลกันมาเป็ น
สาย เราไม่อาจจะเลี้ยวกลับได้ถึงแม้เราอยากจะทาเช่นนั้น การจราจรทาให้ขา้ พเจ้ากลัว ข้าพเจ้ามาสานึก
ตัวว่าข้าพเจ้าช่างตื่นเมืองหลวงเสี ยจริ ง ๆ
“เอ เราจะทาอย่างไรดีเล่า?” ข้าพเจ้าถามไมลส์เมื่อขับไปถึงปลายสะพาน มีไฟเขียวเป็ นจานวน
กว่าสิ บดวง ชี้บอกให้เราขับไปสู่ ทางหลวง ล้วนแต่มีชื่อที่เราไม่รู้จกั เลย
“ถ้าสงสัย” ไมลส์เอ่ยขึ้น “ขับรถตามคันหน้าไปก็แล้วกัน”
รถคันหน้าเลี้ยวไปเมืองแมนฮันตัน เราก็เลี้ยวตาม
“แน่ะ” ไมลส์พดู ขึ้นหลังจากที่ผา่ นไฟแดงมาสองครั้งแล้ว และเกือบจะแล่นทับเจ้าหน้าที่
ตารวจซึ่ งยืนส่ ายหน้ามองตามรถเราอย่างสังเวชใจ “ชื่อนี้ ฉนั รู ้จกั บรอดเวย์ไงล่ะ”
เราแล่นไปตามถนนบรอดเวย์ ทันใดนั้นเราก็มาถึงจัตุรัสไทมส์สแควร์ เราต่างคิดถึงยามเย็นซึ่ง
เงียบสงบที่บา้ นของเราเมื่อไมลส์อ่านชื่อจากป้ าย “ความลับในร่ างเปลือย” “รักทารุ ณ”
ในที่สุดเราก็เช่าห้องได้หอ้ งหนึ่งในโฮเต็ล
“ผมจะลองโทรไปหาสานักงานอัยการท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง” ข้าพเจ้าบอกกับไมลส์ แต่แล้ว
ข้าพเจ้าก็ตอ้ งแปลกใจที่สานักงานนั้นยังไม่ปิด ข้าพเจ้าทราบดีวา่ ข้าพเจ้ากาลังทาให้เขาราคาญข้าพเจ้า
แต่ขา้ พเจ้าก็หาทางติดต่อกับเด็กเหล่านั้นไม่ได้ ข้าพเจ้าโทรศัพท์ไปอีกสองครั้ง แล้วก็โทรไปเป็ นครั้งที่
สาม ในที่สุดข้าพเจ้าก็ทาให้ราคาญมากจนต้องให้คาแนะนาออกมาจนได้
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“นี่แน่ะคุณ” ใครคนหนึ่งกล่าวห้วน ๆ “มีคนเดียวเท่านั้นที่จะอนุ ญาตให้คุณพบเด็กพวกนั้นได้
คือท่านผูพ้ ิพากษาเดวิดสัน”
“แล้วผมจะไปหาท่านได้ที่ไหนล่ะครับ”
เสี ยงตอบมาอย่างเอือมระอา “พรุ่ งนี้เช้าท่านจะออกว่าคดีน้ ีที่ เลขที่ 100 ถนนคอร์ ท สวัสดีครับ
อาจารย์ โปรดอย่าโทรมาอีก เราช่วยอะไรท่านไม่ได้ดอก”
ข้าพเจ้าพยายามโทรศัพท์ไปอีกครั้ง ครั้งนี้ โทรไปหาผูพ้ ิพากษาเดวิดสัน แต่เจ้าพนักงานรับ
โทรศัพท์บอกว่าสายถูกตัดเธอเสี ยใจด้วย ไม่มีทางที่ขา้ พเจ้าจะติดต่อได้
เราเข้านอน แต่ขา้ พเจ้านอนไม่หลับ หูของข้าพเจ้าไม่คุน้ กับเสี ยงอึกทึกของเมืองนั้นเสี ยเลย
เช้าวันรุ่ งขึ้น เราไปที่เลขที่ 100 ถนนคอร์ ท เมื่อเราไปถึงนั้น มีคนสี่ สิบคนคอยจะเข้าไปสู่ หอ้ ง
พิจารณาคดี ข้าพเจ้าได้ทราบในเวลาต่อมาว่า มีอยูเ่ พียง 42 ที่นงั่ เท่านั้นสาหรับให้คนเข้านัง่ ฟัง เราไม่ได้
รับประทานอาหารเช้ากันในวันนั้น เพราะเรารู ้สึกว่าเรากาลังจะต้องไปเผชิ ญหน้ากับวิกฤติการณ์ เราจึง
คิดว่าการอดอาหารนี้จะทาให้ใจและกายของเราดียงิ่ ข้าพเจ้ามักจะคิดบ่อย ๆ ว่า ถ้าเราขืนแวะ
รับประทานอาหารเช้าในวันนั้น เหตุการณ์ท้ งั หมดที่เกิดขึ้นแก่ขา้ พเจ้า ตั้งแต่เช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
1958 คงจะกลับตาละปัตรไป
เป็ นเวลาหนึ่งชัว่ โมงครึ่ งที่เรายืนเข้าแถวอยู่ ไม่กล้าจะผละจากที่น้ นั ไป โดยเกรงว่าคนอื่นที่คอย
อยูจ่ ะก้าวเข้ามายืนแทนที่เรา ครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ในศาลเดินผ่านแถวของเราไป ข้าพเจ้าชี้ไปที่ประตูที่อยู่
ไกลออกไปทางเฉลียง
“นัน่ เป็ นห้องท่านผูพ้ ิพากษาเดวิดสันใช่ใหม?” ข้าพเจ้าถาม
เขาพยักหน้า
“คุณคิดว่า ผมจะไปพบท่านได้ไหม?”
ชายผูน้ ้ นั มองดูขา้ พเจ้าแล้วหัวเราะ เขาไม่ตอบ กลับทาเสี ยงกึ่งดูหมิ่นกึ่งขบขัน แล้วเดินจากไป
ราว 10 นาฬิกา ยามเปิ ดประตู เราเข้าไปสู่ เฉลียงเล็ก ๆ ซึ่ งมีผตู ้ รวจค้นเราอย่างลวก ๆ เรายกแขน
ให้เขาดู ข้าพเจ้าคิดว่าเขากาลังค้นดูวา่ ใครมีอาวุธติดตัวมาหรื อเปล่า
“มีคนขู่จะเอาชีวติ ท่านผูพ้ ิพากษา” ชายคนที่อยูข่ า้ งหน้าข้าพเจ้าบอก “แก๊งมังกรมันว่า จะจัดการ
กับท่านในศาล”
ข้าพเจ้าแปลกใจเมื่อได้เห็นขนาดของห้อง ข้าพเจ้าคาดว่า จะได้เห็นห้องโอ่โถงมีที่นงั่ นับร้อย ๆ
ที่ แต่ความคิดนั้นข้าพเจ้าคงจะได้มาจากภาพยนตร์ เป็ นแน่ ที่จริ งแล้ว ราวครึ่ งห้องเต็มไปด้วยคนของ
ศาล ราวหนึ่งส่ วนสี่ ของห้องเป็ นของพวกนักหนังสื อพิมพ์ ส่ วนที่เหลืออยูด่ า้ นหลังสาหรับพวก
ประชาชน
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แล้วพวกเด็กเหล่านั้นก็เข้ามา
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า ข้าพเจ้าหวังจะได้เห็นอะไร เห็นชายหนุ่มกระมัง แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็ นการ
ไต่สวนคดีฆาตกรรมข้าพเจ้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า พวกเด็ก ๆ ก็ทาฆาตกรรมได้เด็กเจ็ดคนคอตก
ท่าทางหวาดหวัน่ ใบหน้าซี ดเผือด ร่ างกายผ่ายผอม จะถูกไต่สวนเอาชีวิตเนื่ องจากตนประกอบกรรม
อย่างทารุ ณไว้ แต่ละคนถูกใส่ กุญแจมือติดกับผูค้ ุมมา ข้าพเจ้ารู ้สึกเหมือนว่าผูค้ ุมแต่ละคนแข็งแรงล่าสัน
เป็ นพิเศษ เหมือนกับว่าจะจงใจเลือกมาให้มีลกั ษณะตรงข้ามกันฉะนั้น
เด็กหนุ่มทั้งเจ็ดคนถูกคุมตัวไปยังห้องทางซ้ายมือ เมื่อเข้าไปนัง่ แล้ว ก็มีผถู ้ อดกุญแจมือออก
“นัน่ เป็ นวิธีที่เขาปฏิบตั ิต่อเจ้าพวกนี้ล่ะ” ผูท้ ี่นงั่ ใกล้ขา้ พเจ้าชี้แจง “ต้องระวังกันมากหน่อย คุณ
พระช่วยเถอะ ฉันเกลียดเด็กเหล่านี้เสี ยจริ งๆ”
“ดูเหมือนพระเจ้าจะเป็ นผูเ้ ดียวที่ไม่เกลียด” ข้าพเจ้าว่า “อะ......?”
มีใครคนหนึ่งใช้ฆอ้ นไม้เคาะเป็ นสัญญาณให้ในศาลเป็ นระเบียบ ในขณะที่ผพู้ ิพากษาเดินเข้ามา
อย่างกระฉับกระเฉง คนทั้งหมดในห้องนั้นยืนขึ้น
ข้าพเจ้าเฝ้ าดูการกระทาทั้งหมดนี้อย่างเงียบ ๆ แต่ผทู ้ ี่นงั่ ข้างข้าพเจ้ามิได้ทาเช่นนั้น เขาพูดเสี ยง
ดังทาให้ผคู ้ นหันมามองเราหลายครั้ง เช้านั้นมีเด็กสาวคนหนึ่งอยูใ่ นคอกนั้นด้วย
“นัน่ ไงคู่ควงของเจ้าพวกนั้นล่ะ” ผูน้ งั่ ใกล้ขา้ พเจ้าอธิ บาย “ริ เป็ นโสเภณี ต้ งั แต่วยั รุ่ นทีเดียว”
เขาเอามีดให้เด็กสาวผูน้ ้ นั ดู แล้วถามว่าจามีดนั้นได้ไหมเธอยอมรับว่า มันเป็ นมีดเล่มที่เธอเช็ด
เลือดออกในคืนวันฆาตกรรม วันนั้นใช้เวลาตลอดเช้านั้นแถลงเรื่ องง่าย ๆ นี้
แล้วทันใดการดาเนินคดีก็สิ้นสุ ดลง
ข้าพเจ้าต้องประหลาดใจ...และนัน่ อาจจะมีส่วนอธิ บายว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อมา ข้าพเจ้าไม่
มีเวลาทันคิดว่าข้าพเจ้าทาอะไรต่อไปเลย
ข้าพเจ้าเห็นท่านผูพ้ ิพากษาเดวิดสันยืนขึ้น ประกาศบอกเลื่อนการพิจารณาคดีไป ใจข้าพเจ้าคิด
ไปว่า ท่านจะออกจากห้องเดินผ่านไปประตูแล้วหายลับไปตลอดกาล ข้าพเจ้ารู ้สึกเหมือนดังกับว่าถ้า
ข้าพเจ้าไม่พบท่านเสี ยเดี๋ยวนี้ แล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ได้พบท่านอีกเลย
“ผมจะลองเข้าไปพูดกับท่านดู” ข้าพเจ้ากระซิบบอกไมลส์
“คุณเสี ยสติไปแล้วรึ ”
“ถ้าผมไม่ไป...” ผูพ้ ิพากษาจัดแจงกระชับเสื้ อคลุมเตรี ยมตัวจะออก ข้าพเจ้ารี บอธิ ษฐานในใจ
ฉวยพระคัมภีร์ข้ ึนไว้ในมือขวา หวังว่าคงจะช่วยแสดงให้เห็นว่าข้าพเจ้าเป็ นศาสนาจารย์รีบแทรกตัว
ผ่านไมลส์ไปสู่ ช่องทางเดิน วิง่ ไปสู่ หน้าบัลลังก์
“ท่านครับ” ผมร้องเรี ยก
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ผูพ้ ิพากษาเดวิดสันหมุนตัวกลับ ทั้งราคาญและโกรธที่ขา้ พเจ้าละเมิดมารยาทในศาล
“ท่านครับ กรุ ณาให้ผมได้พดู กับท่านบ้างในฐานะที่ผมเป็ นศาสนาจารย์”
ขณะนี้ยามเข้ามาถึงข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่ องที่ผพู ้ ิพากษาถูกขู่เข็ญเอาชีวิต ทาให้เขาทากับ
ข้าพเจ้าอย่างรุ นแรงดังต่อไปนี้ มีสองคนเข้ามายึดข้อศอกข้าพเจ้าไว้แล้วลากข้าพเจ้ามาตรงช่องทางเดิน
ตอนที่พวกนักหนังสื อพิมพ์นงั่ ที่นนั่ เกิดมีการรวนกัน บ้างก็ตะโกนเอะอะขึ้นมาในขณะที่พวกช่างภาพ
แย่งกันออกมาถ่ายรู ป
ยามส่ งตัวข้าพเจ้าให้ตารวจสองนายตรงเฉลียง
“ปิ ดประตูไว้” นายตารวจร้องสั่ง “อย่าให้ใครออกไปได้”
แล้วเขาหันมาหาข้าพเจ้า “เอาละ ไหนส่ งปื นมาซิ ”
ข้าพเจ้ายืนยันแก่เขาว่า ข้าพเจ้าไม่มีปืน เขาค้นตัวข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
“มีใครอยูก่ บั เราบ้างล่ะ คนที่อยูข่ า้ งในนั้น?”
“ไมลส์ ฮูเวอร์ เขาเป็ นผูอ้ านวยการฝ่ ายอนุชน”
เขานาตัวไมลส์เข้ามา ไมลส์ตวั สั่นเทาด้วยความโกรธระคนอาย ข้าพเจ้าคิดว่าเขาอายมากกว่า
กลัวเสี ยอีก
นักหนังสื อพิมพ์บางคนเข้ามาในห้องจนได้ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตารวจกาลังซักปากคาเรา
ข้าพเจ้าเอาเอกสารที่บ่งว่าข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งเป็ นศาสนาจารย์ให้เขาดู เพื่อเขาจะได้รู้วา่ ข้าพเจ้าเป็ น
ดังนั้นจริ ง ๆ เขาเถียงกันว่าจะตั้งข้อหาอะไรกับข้าพเจ้าดีสิบเอกผูน้ ้ นั กล่าวว่า เขาจะไปถามผูพ้ พิ ากษาดู
ท่านจะให้ทาอย่างไร ขณะที่เขาไป ผูส้ ื่ อข่าวหนังสื อพิมพ์ก็รุมกันถามข้าพเจ้ากับไมลส์มากมายว่า เรามา
จากไหน? ทาไมถึงทาเช่นนี้ เราเป็ นพวกแก๊งมังกรด้วยหรื อ? เราขโมยจดหมายทางโบสถ์มาหรื อว่าเรา
ปลอมมันขึ้น
สิ บเอกผูน้ ้ นั กลับมา เขากล่าวว่าผูพ้ ิพากษาเดวิดสันไม่ติดใจจะตั้งข้อกล่าวหาอะไรกับเรา และ
เขาจะปล่อยตัวข้าพเจ้าไปในครั้งนี้ ถ้าข้าพเจ้าตกลงว่าจะไม่กลับมาอีก
“อย่าห่วงไปเลย” ไมลส์พดู “เขาไม่กลับมาอีกดอก” เขาคุมตัวข้าพเจ้าออกไปสู่ ระเบียง ที่นนั่ มี
นักหนังสื อพิมพ์ออกันอยูเ่ ป็ นครึ่ งวงกลม ตั้งกล้องไว้แล้วเตรี ยมพร้อมจะถ่ายรู ป ชายผูห้ นึ่งถามข้าพเจ้า
ว่า
“นี่อาจารย์ นัน่ คุณถือหนังสื ออะไรน่ะ?”
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ข้าพเจ้าพาซื่ อ ชูหนังสื อนั้นขึ้น
พระคัมภีร์ของผมน่ะซิ ”
“อายหนังสื อนั้นหรื อไง”
“ไม่อายหรอก”
“งั้นรึ ก็ทาไมถึงต้องซ่ อนด้วยเล่า ชูข้ ึนให้เราดูซิ”
ข้าพเจ้าพาซื่ อ ชูหนังสื อนั้นขึ้น แสงไฟแฟลชวาบขึ้น พลันข้าพเจ้าก็ทราบว่า ภาพนั้นจะออกสู่
หน้าหนังสื อพิมพ์เช่นไร นักเทศน์บา้ นนอกผูข้ ดั การพิจารณาคดี ฆาตกรรมกาลังชูหนังสื อพระคัมภีร์ข้ ึน
โบก ขนหัวลุก
พอเขายอมให้ขา้ พเจ้าไปได้ เราก็รีบตรงไปสู่ ลานจอดรถขึ้นรถ ปิ ดประตู ข้าพเจ้าซบหน้าลง
ร้องไห้สัก 20 นาที
“เรากลับกันเถอะ ไมลส์ ไปเสี ยให้พน้ จากที่นี่”
เมื่อข้าพเจ้าขับรถข้ามสะพานกลับ ข้าพเจ้ามองดูขอบฟ้ านิ วยอร์ คอีกครั้งหนึ่ง พลันข้าพเจ้าก็นึก
ถึงข้อความจากสดุดีซ่ ึ งให้กาลังใจเราเป็ นอันมาก “คนที่หว่านพืชด้วยน้ าตาไหลจะเก็บเกี่ยวผลด้วยความ
ยินดี”
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ข้อความนี้ เป็ นข้อความที่นาทางชีวติ ให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าเริ่ มสงสัยว่า พระเจ้าจะทรงดล
บันดาลให้เป็ นไปอย่างนั้นจริ งหรื อ?
ข้าพเจ้าจะเผชิ ญหน้ากับภรรยาข้าพเจ้า คุณพ่อคุณแม่และพวกสมาชิกในคริ สตจักรได้อย่างไร
เล่า? ข้าพเจ้าได้ยนื อยูเ่ บื้องหน้าที่ประชุม และเล่าให้พวกเขาฟังว่า พระเจ้าได้ดลใจข้าพเจ้าอย่างไร และ
บัดนี้ ข้าพเจ้าต้องกลับไปบ้าน ไปบอกเขาว่าข้าพเจ้าเข้าใจผิด ข้าพเจ้าไม่เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า
เลย
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3
“ไมลส์ ” ข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นเมื่อแล่นรถห่างออกมาจากนิวยอร์ คได้ 80 กิโลเมตร “ขากลับที่เราแวะ
บ้านคุณพ่อคุณแม่ผมนะ” ข้าพเจ้ารู ้สึกเหมือนเด็กเล็ก ๆ ที่อยากจะวิง่ กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่
หลังจากที่เจ็บตัวมา แต่ยงิ่ มาใกล้ก็ยงิ่ กลัวการพบหน้าท่าน เพราะเป็ นนามสกุลของท่านที่ขา้ พเจ้านาไป
ทาให้เป็ นที่เยาะเย้ย
“ก็ได้” ไมลส์พดู “ท่านคงยังไม่ได้อ่านหนังสื อพิมพ์หรอก”
แต่คุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าก็เห็นเข้าจนได้ หนังสื อพิมพ์ฉบับหนึ่งวางแผ่หราอยูบ่ นโต๊ะใน
ห้องครัว เปิ ดตรงหน้าที่มีเรื่ องราวของนักเทศน์ ดาวตาเกรี่ ยวกราด ถูกจับตัวออกไปจากห้องพิจารณาคดี
ฆาตกรรม
คุณพ่อคุณแม่ตอ้ นรับข้าพเจ้า แบบที่เกือบจะเรี ยกว่าทาไปตามธรรมเนียม
“เดวิด” คุณแม่พดู “แม่แปลกใจจริ งที่ได้พบลูก”
“สวัสดีลูก” คุณพ่อกล่าว
“ผมทราบว่าคุณพ่อคุณแม่คิดอะไรในใจ” ข้าพเจ้าเริ่ มเรื่ องบุย้ หน้าไปทางหนังสื อพิมพ์ “ผมพูด
แทนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้วา่ จะต้องคิดว่า นี่เราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนดีเล่า?”
“เอ้อ ลูก” คุณพ่อข้าพเจ้าว่า “สาหรับเราก็ไม่เท่าไหร่ หรอก คริ สตจักรน่ะซิ ลูกด้วย ลูกอาจจะ
หลุดจากตาแหน่งก็ได้”
ข้าพเจ้าเงียบไป
“ลูกจะทาอย่างไร เมื่อลูกกลับไปที่โบสถ์น่ะ?” คุณแม่ถาม
“ผมยังไม่ได้คิดเลยเถิดไปถึงแค่น้ นั ดอกครับ”
คุณแม่เดินไปที่ตเู ้ ย็น หยิบเอาขวดนมออกมา
“แม่จะแนะนาอะไรลูกสักอย่างหนึ่ง” คุณแม่พดู ในขณะที่รินนมให้ขา้ พเจ้าหนึ่งแก้ว ข้าพเจ้า
พยักหน้าให้คุณแม่พดู ต่อไป
“เมื่อลูกไปถึงบ้านนะเดวิด อย่าเพิ่งไปออกตัวว่าลูกเป็ นผูผ้ ดิ พระเจ้าทรงทาการอัศจรรย์ดว้ ย
วิธีการอันเร้นลับ อาจจะเป็ นได้วา่ ทั้งหมดนี้เป็ นแผนการของพระองค์ที่วางไว้ให้ลูกและลูกอาจจะยัง
มองไม่เห็นในขณะนี้ก็ได้”
ขากลับ ข้าพเจ้านึกถึงคาพูดของคุณแม่ ความล้มเหลวอย่างไม่เป็ นท่าจะทาให้เกิดผลดีได้
อย่างไรเล่า?
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ข้าพเจ้าพาไมลส์ไปส่ งบ้าน แล้วขับรถกลับบ้านข้าพเจ้าทางถนนด้านหลัง พยายามขับเข้าไป
อย่างเงียบเชียบ แล้วปิ ดประตูค่อย ๆ ข้าพเจ้าเกือบจะถึงกับเดินเขย่งปลายเท้าเข้าไปในห้องนัง่ เล่น เกว็
นอยูใ่ นห้องนั้น
เธอเดินเข้ามาหา เอาแขนโอบรอบคอข้าพเจ้า “โถเดวิด” เธอพูด หลังจากที่เงียบกันอยูน่ าน เธอ
ก็ถามขึ้นว่า “เรื่ องเป็ นไปอย่างไรคะ?”
ข้าพเจ้าเล่าเรื่ องทั้งหมดตั้งแต่ขา้ พเจ้าจากเธอไปให้ฟังอย่างละเอียด แล้วบอกถึงความคิดของ
คุณแม่ขา้ พเจ้าที่ท่านว่าอาจจะไม่มีอะไรผิดไปเลยก็ได้
“คุณเห็นจะยืนยันให้คนในเมืองนี้ฟังลาบากสักหน่อยละ” เธอว่า “กริ่ งโทรศัพท์ดงั ทั้งวัน” กริ่ ง
โทรศัพท์ยงั ดังต่อไปเช่นนั้นอีกสามวัน ข้าราชการฝ่ ายปกครองในเมืองนั้นเรี ยกตัวข้าพเจ้าไปว่าอย่าง
มากมายศาสนาจารย์ที่เป็ นเพื่อนข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าว่า เขาคิดว่านี่เป็ นการโฆษณาตัวเองอย่างต่าช้า ใน
ที่สุดเมื่อข้าพเจ้ากล้าเข้าเมือง ทุกคนตามถนนมองข้าพเจ้าจนเหลียวหลัง
ที่ยงุ่ ยากที่สุดก็คือ การเผชิญหน้ากับสมาชิกในคริ สตจักรของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพยายามอธิ บายให้
เข้าใจว่าเรื่ องราวมันเป็ นมาอย่างไร แต่ทุกคนมีสีหน้าเย็นชาไม่แสดงว่าเข้าใจข้าพเจ้าแต่ทุกคนก็คงกรุ ณา
ข้าพเจ้า ส่ วนมากกล่าวว่า เขาคิดว่าข้าพเจ้าทาไปอย่างโง่ ๆ แต่เขาก็รู้วา่ ข้าพเจ้ามีเจตนาดี
แล้วในคืนหนึ่ง ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังอธิ ษฐานอยู่ ข้อความตอนหนึ่งจากพระคริ สตธรรมแว่บเข้า
มาในสมองของข้าพเจ้า “พระเจ้าทรงร่ วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้
ทรงเลือกไว้ตามพระดาริ ของพระองค์ ให้บงั เกิดผลอันดีในทุกสิ่ ง”
เมื่อข้าพเจ้าคิดถึงพระคัมภีร์ขอ้ นี้แล้ว ข้าพเจ้าก็เกิดความคิดพิสดารขึ้นมา ข้าพเจ้าพยายามจะขับ
ไล่ความคิดนั้นออกไปอยูห่ ลายคืนทันทีที่คิดเช่นนั้น
กลับไปนครนิวยอร์คอีก
เป็ นเวลาสามคืนที่ขา้ พเจ้าพยายามจะทาเฉยเสี ย แต่เจ้าความคิดนั้นก็ยงั ไม่หมดไป ข้าพเจ้าจึงนึก
ตอบอยูใ่ นใจว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสาหรับนิวยอร์ ค ข้าพเจ้าไม่ชอบสถานที่เช่นนั้น ไม่วา่ จะไปที่ไหน
ข้าพเจ้าไม่ประสี ประสาเลย อาจจะผิดก็ได้ถา้ ข้าพเจ้าจะทิ้งเกว็นกับลูก ๆ ไปอีกในระยะกระชั้น
จนเกินไป ข้าพเจ้าจะไม่ขบั รถไปถึง 8 ชัว่ โมงและกลับอีก 8 ชัว่ โมงเพียงเพื่อไปแสดงตัวเป็ นอ้ายงัง่ และ
ข้าพเจ้าจะไปขอเงินที่ประชุมเอาเงินไปที่นนั่ ได้อย่างไรเล่า?
คนเหล่านั้นล้วนเป็ นพวกชาวนาบ้าง
คนงานเหมืองถ่านหิ นบ้าง ต่างก็อุทิศเงินมามากแล้วให้แก่โบสถ์ ข้าพเจ้าจะไปอธิ บายให้เขาฟังอย่างไร
ว่า พระเจ้าทรงเรี ยกให้ไปนิวยอร์ คอีก ในเมื่อข้าพเจ้าเองก็ยงั ไม่เข้าใจตัวเองดีพอเลย โอกาสที่จะได้เห็น
เด็กหนุ่มเจ็ดคนนั้นยิง่ น้อยไปกว่าเมื่อก่อนอีก เพราะเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองคิดว่า ข้าพเจ้าเป็ นบ้า
ไป
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แต่ ความคิดนั้นก็ยงั วนเวียนอยูใ่ นใจ จนกระทัง่ คืนวันพุธ ข้าพเจ้ายืนอยูบ่ นธรรมาสน์กล่าว
ขอให้บรรดาสมาชิกอุทิศเงินให้เพื่อข้าพเจ้าจะกลับไปยังนิวยอร์คได้
แล้วข้าพเจ้าก็ตอ้ งแปลกใจ ครั้งนี้มีหลายคนในคริ สตจักรอาจจะถึง 150 คนก็วา่ ได้ คนเหล่านี้
เดินมาข้างหน้า บริ จาคเงินใส่ จานบนโต๊ะ เมื่อนับดูแล้วพอดีสาหรับให้ขา้ พเจ้าไปและกลับจากนิวยอร์ค
คือได้ 70 ดอลล่าร์ (1400 บาท)
เช้าวันรุ่ งขึ้น ข้าพเจ้ากับไมลส์ก็ออกไปด้วยกันอีก ขณะที่เราข้ามสะพาน ข้าพเจ้าอธิ ษฐานว่า
“พระเจ้าเจ้าข้า ข้าพเจ้าคิดไม่ออกหรอกว่า ทาไมพระองค์ถึงให้สิ่งต่าง ๆ เป็ นไปดังเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่า ทาไมข้าพเจ้าถึงจะต้องกลับไปหาเรื่ องยุง่ ยากนั้นอีก ข้าพเจ้าไม่ขอทราบพระ
ประสงค์ของพระองค์หรอก ขอแต่เพียงให้พระองค์ทรงนาข้าพเจ้าเท่านั้นก็พอ”
เรามาถึงถนนบรอดเวย์อีกครั้งหนึ่ง และขับรถไปตามทางเดียวที่เรารู้จกั เราขับไปช้า ๆ ทันใด
นั้นข้าพเจ้า ก็เกิดความรู ้สึกอย่างไม่น่าเชื่อที่สุดว่า ข้าพเจ้าควรจะออกจากรถ
“เห็นจะต้องหาที่จอดรถเสี ยที” ข้าพเจ้าบอกไมลส์ “ผมอยากจะเดินอ้อมไปสักพัก” เราหาที่วา่ ง
จอดได้แห่งหนึ่ง
“เดี๋ยวผมกลับมา ไมลส์ ผมไม่รู้วา่ ผมกาลังมองหาอะไรด้วยซ้ า
ข้าพเจ้าทิ้งให้ไมลส์นงั่ อยูใ่ นรถ และตั้งต้นเดินไปตามถนนข้าพเจ้าเดินไปยังไม่ทนั สุ ดถนนตอน
นั้นก็ได้ยนิ เสี ยงเรี ยก
“เอ้ เดวิด”
แต่แรกข้าพเจ้าไม่ทนั ทีเหลียวไปดู เพราะคิดว่าพวกเด็ก ๆ ร้องเรี ยกเพื่อน ๆ แต่มีเสี ยงเรี ยกมา
อีก
“เฮ้ เดวิด นักเทศน์น่ะ”
ครั้งนี้ ข้าพเจ้าเหลียวไปดู เด็กวัยรุ่ นกลุ่มหนึ่งมีหกคนด้วยกันกาลังยืนพิงกาแพงตึก เหนือขึ้นไป
มีป้ายเขียนว่า “ห้ามเกะกะบริ เวณนี้จะมีความผิด” เขาสวมกางเกงทรงรัดรู ป เสื้ อแจ็กเก็ตรู ดซิ ป ทุกคน
สู บบุหรี่ นอกจากคนเดียวเท่านั้นที่ไม่สูบต่างมีท่าทางเบื่อหน่าย
เด็กคนที่เจ็ดแยกจากกลุ่ม เดินตรงมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชอบยิม้ ของเขาในขณะที่เขาพูด
“ลื้อเป็ นนักเทศน์คนที่เขาขับออกมาจากศาลใช่ใหม?”
“ใช่ เธอรู ้ได้ไง?”
“รู ปลื้อมีอยูท่ วั่ หน้าลื้อก็จาได้ง่ายจะตายไป”
“ขอบใจ”
“อัว๊ ไม่ได้ชมลื้อนี่ ไม่ตอ้ งมาขอบใจหรอก”
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“เธอรู ้จกั ชื่อฉัน แต่ฉนั ยังไม่รู้จกั ชื่อเธอเลย”
“อัว๊ ชื่อ ทอมมี่ เป็ นหัวหน้าพรรคก่อกวน”
ข้าพเจ้าถามทอมมี่ หัวหน้าพรรคก่อนกวนว่า พวกเพื่อน ๆ ของเขากาลังยืนพิงป้ าย “ห้าม
เกะกะ” อยูใ่ ช่ไหม เขาอาสาจะแนะนาให้รู้จกั กับข้าพเจ้าทุกคนมีท่าทางเบื่อหน่ายอยู่ จนกระทัง่ ทอมมี่วา่
ข้าพเจ้าถูกตารวจจับ คานั้นเหมือนมีมนต์ขลังเป็ นประดุจบัตรเชิ ญ พวกนั้นตรงข้ามมาสารวจดูขา้ พเจ้า มี
เพียงคนเดียวเท่านั้นที่มิได้ขยับเขยื้อน เขากดสปิ งให้ไปมีดดีดออกมาแล้วลงมือแกะคาหยาบคายลงใน
กรอบป้ าย “ห้ามเกะกะบริ เวณนี้ ” ขณะที่คนอื่น ๆ พูดกับข้าพเจ้า มีเด็กสาวสองสามคนเข้ามาร่ วมวง
สนทนาด้วย
ทอมมี่ถามข้าพเจ้าถึงการพิจารณาคดีน้ นั ข้าพเจ้าเล่าให้เขาฟังว่า ข้าพเจ้าในสนใจช่วยเหลือพวก
วัยรุ่ น โดยเฉพาะคนที่อยูใ่ นแก๊งนี้ เด็กทุกคนฟังอย่างตั้งใจ นอกจากคนที่แกะสลัก มีหลายคนกล่าวว่า
ข้าพเจ้าเป็ นพวกเดียวกับเขา
“เธอหมายความว่ากระไรนะที่วา่ ฉันเป็ นพวกเดียวกับเธอ” ข้าพเจ้าถาม
เขาให้เหตุผลง่าย ๆ พวกตารวจไม่ชอบข้าพเจ้าและไม่ชอบพวกเขา เราจึงอยูใ่ นสาเภาลา
เดียวกัน นี่เป็ นครั้งแรกที่ขา้ พเจ้าได้ยนิ เหตุผลเช่นนี้ แต่นี่ไม่มีทางว่าจะเป็ นครั้งสุ ดท้ายเสี ยด้วยทันใดนั้น
ข้าพเจ้าก็มีความรู ้สึกต่อประสบการณ์ในศาลวันนั้นต่างออกไป ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าการสะท้าน ข้าพเจ้ามักจะ
เป็ นเช่นนี้เมื่อเห็นว่าตนอยูใ่ นแผนการของพระเจ้า
ข้าพเจ้าไม่อาจคิดเลยเถิดไปมากกว่านั้น เพราะเด็กที่ถือมีดก้าวเข้ามาหาข้าพเจ้า คาพูดของเขา
นั้นแม้วา่ จะเป็ นถ้อยคาตามประสาเด็กข้างถนนที่รู้สึกเปล่าเปลี่ยวก็บาดใจข้าพเจ้าเสี ยยิง่ กว่าคมมีด
“เดวิด” เด็กหนุ่มนั้นพูด เขากดใบมีดเก็บแล้วดีดมันออกมาอีก กรี ดใบมีดลงไปตามกระดุมเสื้ อ
ข้าพเจ้าเล่น จนกระทัง่ เขาทาพิธีน้ ีเสร็ จแล้ว เขาก็ยงั ไม่กล่าวว่ากระไร
ในที่สุด เขาก็พดู ขึ้น “เดวี่” เขามองสบตาข้าพเจ้าเป็ นครั้งแรก “เอาละ คุณเป็ นเพื่อนกับเราได้
แต่ถา้ คุณเป็ นศัตรู กบั พวกเด็ก ๆ ในเมืองนี้ละก้อ...” ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าปลายมีดกดท้องของข้าพเจ้าเบา ๆ
“เธอชื่ออะไรนะพ่อหนุ่ม?” เขาชื่อ วิลลี่ แต่เด็กอีกคนหนึ่งเป็ นคนบอกชื่อ
“วิลลี่ ฉันไม่รู้วา่ ทาไมพระเจ้าถึงได้นาฉันมาเมืองนี้ แต่ฉนั ขอบอกเธอสักอย่างหนึ่งว่า พระองค์
อยูข่ า้ งเธอ ฉันให้สัญญาเธอได้เลย”
สายตาวิลลี่มิได้ละไปจากข้าพเจ้า แต่ขา้ พเจ้ารู ้สึกว่าปลายมีดที่กดนั้นคลายออก แล้วเขาก็เบน
สายตาไปทางอื่น เขาเดินเลี่ยงออกไป
ทอมมี่รีบเปลี่ยนเรื่ องอย่างรวดเร็ ว “เดวิด ถ้าลื้ออยากจะพบพวกเรา ทาไมไม่ไปเสี ยเดี๋ยวนี้เล่า
พวกนี้เป็ นพวกแก๊งก่อกวน อัว๊ จะพาลื้อไปหาพวก ก.ร.พ.”
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“ก.ร.พ. ไหน?”
“แก๊งรุ่ นพี่ไงล่ะ”
ข้าพเจ้าอยูใ่ นนิ วยอร์ คเพียงชัว่ โมง และก็กาลังจะไปพบเด็กข้างถนนกลุ่มที่สอง ทอมมี่บอกทาง
ให้ขา้ พเจ้า แต่ขา้ พเจ้าก็ไปไม่ถูก เฮ้อ ไก่นาจริ ง แนนซี่ ” เขาเรี ยกเด็กสาวคนหนึ่งที่ยนื อยูใ่ กล้ ๆ “พา
นักเทศน์ไปหาพวก ก.ร.พ. หน่อยซิ
พวกแก๊งนี้ชุมนุมกันอยูใ่ นห้องใต้ถุน ตั้งอยูท่ ี่ถนนเลขที่ 134 กว่าจะถึงสโมสรของเขาได้ แนนซี่
กับข้าพเจ้าก็ตอ้ งเดินลงบันไดซี เมนต์ หลีกทางผ่านถึงขยะที่ล่ามโซ่ติดอยูก่ บั ตึก ผ่านแมวผอมโซ ขน
สกปรกจนจับกันแข็ง ผ่านกองขวดเหล้าว้อดก้าจนกระทัง่ ในที่สุด แนนซี่ ก็หยุดตบประตูเร็ ว ๆ สองครั้ง
และตบช้า ๆ สี่ ครั้ง
เด็กผูห้ ญิงคนหนึ่งเป็ นคนเปิ ดประตู แต่แรกข้าพเจ้าคิดว่าเธอทาตลกเสี ยอีก เธอเหมือนกุ๊ยตาม
ถนนเราดี ๆ นี่เอง ไม่ใส่ รองเท้า มือถือกระป๋ องเบียร์ คาบบุหรี่ ไว้ที่มุมปาก ผมเผ้ารุ งรังเสื้ อตรงหัวไหล่
ถูกกระชากให้เปิ ดอย่างจงใจ แต่มีอยูส่ องอย่างที่หา้ มข้าพเจ้าไว้ไม่ให้หวั เราะ สี หน้าของเด็กสาวนั้น
ไม่ได้แสดงว่าชอบอกชอบใจเลย ในวัยรุ่ นของเธอ ๆ เป็ นเพียงเด็กคนหนึ่งเท่านั้น
“มาเรี ย ดอกรึ ?” แนนซี่ กล่าว “ให้เราเข้าไปได้ไหม? ฉันอยากให้เธอรู ้จกั กับคุณคนนี้ ”
มาเรี ยยักไหล่ที่ยงั รั้งแขนเสื้ อเธอไว้ แล้วเปิ ดประตูให้กว้างขึ้นกว่าเดิม ภายในห้องมืด สักครู่
หนึ่งตาของข้าพเจ้าจึงชินกับความมืด
และเห็นว่าในนั้นมีเด็กหนุ่มสาวในวัยเล่าเรี ยนอยูห่ ลายคู่นงั่ อยูใ่ นห้องอากาศเย็นชื้ นและเหม็น
อับนี้ ข้าพเจ้ารู ้สึกสะดุง้ ใจขึ้นมาทันทีวา่ มาเรี ยอาจจะไม่ได้ถอดรองเท้าหรื อดึงเสื้ อของเธอเองให้เป็ น
อย่างนั้น มีใครคนหนึ่งเปิ ดไฟดวงที่อยูเ่ หนือศีรษะ ไฟนั้นให้แสงอ่อน ๆ พวกเด็กหนุ่มสาวผละออกจาก
กันอย่างช้า ๆ ต่างเงยหน้าขึ้น ดวงตาของเขามีแววเบื่อหน่ายเหมือนที่ขา้ พเจ้าได้เห็นจากพวกแก๊งก่อกวน
“นี่ไง นักเทศน์คนที่ถูกลากตัวออกมาจากห้องพิจารณาคดีฆาตกรรม” แนนซี่พดู
ทันทีน้ นั พวกนั้นก็หนั มาสนใจข้าพเจ้า ที่สาคัญยิง่ กว่านั้นก็คือเขายังเห็นอกเห็นใจข้าพเจ้าด้วย
บ่ายวันนั้นเอง ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสเป็ นครั้งแรก เทศนาให้แก๊งในนิวยอร์ คฟัง ข้าพเจ้าไม่เทศน์เรื่ องยาก
ๆ ให้เขาฟัง เพียงแต่เล่าให้เขาฟังว่ายังมีคนรักเขาอยู่ รักเขาทั้ง ๆ ที่เขาจะเป็ นอย่างไรก็ตาม รักเขาทั้งที่
เขาอยูท่ ่ามกลางขวดเหล้า ค้นคว้าแสวงหาจะรู้เรื่ องทางเพศอย่างเบื่อหน่าย พระเจ้าเข้าใจดีวา่ เขากาลัง
แสวงหาอะไร เมื่อเขากินเหล้าเมายา และมัวยุง่ อยูก่ บั เรื่ องทางเพศ และพระเจ้าทรงต้องการจะให้เขา
ได้รับในสิ่ งที่เขาแสวงหา เช่น ทรงเร้าใจเขาให้เขามีใจคอเบิกบาน และให้เขารู ้สึกว่า ยังมีผทู ้ ี่ตอ้ งการเขา
อยู่ แต่ไม่ใช่จากขวดเหล้าในใต้ถุนตึกเยือกเย็นแห่งนี้ พระเจ้าทรงหวังจะให้เขาได้มากกว่านั้นมากมาย
นัก
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ครั้งหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้าหยุดไป เด็กหนุ่มคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่า “อย่างเพิ่งหยุด คุณนักเทศน์ คุณพูด
เข้าเรื่ องดีนี่”
เป็ นครั้งแรกที่ขา้ พเจ้าได้ยนิ เขาระบายความรู ้สึกออกมา
นี่ก็หมายความว่าข้าพเจ้าเข้าถึง
ความรู ้สึกของเขาแล้ว เป็ นคาชมอย่างสู งที่เขาจะให้แก่คาเทศนาของข้าพเจ้าได้
มาเรี ย เธอเป็ นหัวหน้าของพวกเด็กสาวที่มาติดต่อกับพวก ก.ร.พ. ขัดข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ากล่าวว่า
พระเจ้าสามารถช่วยให้เธอเปลี่ยนแนวชีวติ ใหม่ได้
“ไม่ใช่ฉนั แน่ คุณเดวี่”
มาเรี ยวางแก้วของเธอลง แล้วดึงเสื้ อให้ปิดไหล่ดี ๆ
“ทาไมเล่า มาเรี ย”
แทนคาตอบ เธอถลกแขนเสื้ อขึ้น แล้วให้ขา้ พเจ้าดูที่ขอ้ พับข้อศอก
ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ “ฉันตอบคาพูดเธอไม่ทนั ”
“มานี่ซิ” มาเรี ยเดินไปใต้ดวงไฟ ข้าพเจ้าเห็นรอยแผลเล็ก ๆ เหมือนรอยยุงกัด บางแห่งก็เก่า
เป็ นสี เขียวคล้ า บางรอยก็ใหม่ ทันใดนั้น ข้าพเจ้าก็เข้าใจได้วา่ เด็กสาววัยรุ่ นผูน้ ้ ีกาลังจะบอกข้าพเจ้าว่า
เธอติดยาเสพติด
“ฉันนี่เป็ นนักเสพชั้นแนวหน้าเชียวละ คุณเดวี่ ไม่มีหวังสาหรับฉันเสี ยแล้ว แม้แต่พระเจ้าก็
เถอะ”
ข้าพเจ้าเหลียวไปดูรอบ ๆ ห้อง เพื่อจะดูวา่ เด็กหนุ่มสาวอื่น ๆ จะมีท่าทางอะไรให้รู้วา่ มาเรี ย
แสร้งกุเรื่ องขึ้นบ้าง ไม่มีใครยิม้ สักคนเดียว เมื่อมองปราดเดียว ข้าพเจ้าก็ทราบว่า ยาทาให้เขาเลิกไม่ได้
เสี ยแล้ว และต่อมาข้าพเจ้าก็ทราบจากตารวจและโรงพยาบาลว่าเป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ มาเรี ยออกความเห็น
ดังผูเ้ ชี่ยวชาญว่าเกือบจะไม่มีหวังสาหรับนักเสพชั้นแนวหน้าเลย นัน่ ก็คือคนที่ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือด
โดยตรง
มาเรี ยเป็ นหนึ่งในพวกนี้
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4
เมื่อข้ าพเจ้ ากลับมาขึ้นรถของเราที่จอดอยูท่ ี่ถนนบรอดเวย์ ไมลส์มีท่าว่ายินดีอย่างเหลือเกินที่
ได้พบข้าพเจ้า
“ฉันเกรงว่าคุณจะไปโดนคดีฆาตกรรมเข้าเอง จนตัวเองกลายเป็ นศพเสี ยอีก” เขากล่าว
เมื่อข้าพเจ้าเล่าให้เขาฟังถึงเรื่ องเด็กสองแก๊งที่ขา้ พเจ้าพบภายในเวลาหนึ่งชัว่ โมงที่ขา้ พเจ้า
ย่างเท้าเหยียบนิวยอร์ ค ไมลส์คิดเหมือนข้าพเจ้า
“คุณต้องนึกอย่างนี้วา่ คุณจะไม่มีวนั มีโอกาสได้พบเด็กพวกนี้ ถ้าคุณไม่ถูกลากตัวออกมานอก
ศาลแล้วถูกถ่ายรู ป”
เราตรงไปที่สานักงานอัยการ เพราะว่าดูเหมือนจะเป็ นทางเดียวที่จะติดต่อกับเด็กเจ็ดคนที่เรามา
หาได้
ผมอยากจะให้มีทางอื่นบ้าง” ข้าพเจ้ากล่าวกับเขา “ยืนยันให้คุณทราบว่าผมไม่มีเจตนาเป็ นอย่าง
อื่นมากกว่าสวัสดิภาพของเด็กเหล่านั้นที่ผมขอพบ”
“นี่อาจารย์ครับ แม้คุณจะยกเอาทุกถ้อยคาจากพระคัมภี ร์ของคุณมาพูด เราก็ให้คุณพบเด็กพวก
นั้นไม่ได้ ทางเดียวที่คุณจะพบนอกจากท่านผูพ้ ิพากษาเดวิดสันอนุญาตก็คือ ได้ลายเซ็นของผูป้ กครอง
ของเด็กพวกนั้นทุกคน”
นัน่ เป็ นทางที่ขา้ พเจ้าจะทาได้
“ขอชื่อและที่อยูข่ องเขาให้ผมได้ไหมครับ?”
“เสี ยใจครับ เราไม่ได้รับอนุ ญาตให้ทาเช่นนั้น”
ข้าพเจ้ากลับออกไปสู่ ถนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดึงเอาหน้าหนังสื อไล้ฟที่ฉีกออกนั้นออกมาจาก
กระเป๋ า มีชื่อและนามสกุลของหัวหน้ าแก๊ งนั้นชื่ อหลุยส์ อัลวาเรซ ข้าพเจ้าจึงหมุนโทรศัพท์ไปหา
นามสกุล อัลวาเรซ ทุกคนที่มีชื่อยูใ่ นสมุดโทรศัพท์ ในเมืองแมนฮัทตันเมืองเดียว มีอยูก่ ว่า 200 คน
ข้าพเจ้าเรี ยกไปสี่ สิบแห่ง ทุกแห่งส่ งเสี ยงเกรี้ ยวกราดมาตามสาย หรื อไม่ก็กระแทกหูโทรศัพท์
มาอย่างโกรธเคือง เห็นได้ชดั ว่า ข้าพเจ้าไม่มีวนั จะติดต่อกับพวกเด็ก ๆ นั้นได้ดว้ ยวิธีน้ ี
ข้าพเจ้าออกไปพบไมลส์ที่รถ เราทั้งสองต่างรู ้สึกท้อใจมาก เราไม่รู้วา่ จะทาอย่างไรดี ข้าพเจ้า
ก้มศีรษะลงอธิ ษฐานว่า “พระเจ้า เจ้าข้า ถ้าที่เราทานี้เป็ นกิจการของพระองค์ ขอทรงนาข้าพเจ้าเถิด พระ
บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่รู้วา่ จะไปทางไหนดี”
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เราเริ่ มขับรถออกไปอย่างไร้จุดหมาย ไปทางทิศที่รถหันหน้าไปสู่ ซึ่ งก็เผอิญเป็ นทิศเหนื อ
หลังจากนั้นไม่นาน เราก็พบว่าเรามาถึงใจกลางถิ่นที่อยูข่ องพวกสเปญ ทันใดนั้น ข้าพเจ้าก็มีความรู ้สึกที่
ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ บอกให้ขา้ พเจ้าลงไปจากรถ
“เราหาที่จอดกันเถอะ” ข้าพเจ้าบอกไมลส์
เราจอดรถตรงลานจอดแรกที่เราพบ ข้าพเจ้าลงจากรถแล้วเดินไปตามถนนสักสองสามก้าว
ข้าพเจ้าหยุดชะงัก รู ้สึกงง ความรู ้สึกที่รบเร้าอยูใ่ นใจบัดนี้หายไปแล้ว มีเด็กผูช้ ายกลุ่มหนึ่งนัง่ อยูบ่ นขั้น
บันใด
“นี่หนู หลุยส์ อัลวาเรซ อยูท่ ี่ไหนรู ้ไหม?” ข้าพเจ้าถามเด็กคนหนึ่งในกลุ่มนั้น
เด็กชายนั้นจ้องหน้าข้าพเจ้า ใบหน้าบึ้งตึงไม่ตอบว่ากระไรข้าพเจ้าเดินต่อไปอย่างไร้จุดหมาย
เด็กนิโกรคนหนึ่งวิง่ ตามมาเรี ยกข้าพเจ้า
“คุณหาหลุยส์ อัลวาเรซ หรื อครับ?”
“ถูกแล้ว”
เขามองหน้าข้าพเจ้าอย่างแปลกใจ “อยูใ่ นคุกเพราะฆ่าคนน่ะซิ ”
“ใช่ รู ้จกั เขามั้ยล่ะ”
เด็กนั้นยังคงจ้องหน้าข้าพเจ้า “นัน่ รถคุณใช่ม้ ยั ” เขาว่าข้าพเจ้าเบื่อที่จะต้องตอบคาถามเขาเต็มที
แล้ว “ใช่ รถฉันเอง ทาไมล่ะ?”
เด็กนัน่ ยักไหล่ “ฮึ” เขาว่า “คุณจอดรถอยูห่ น้าบ้านเขาน่ะซิ ”
ข้าพเจ้ารู้สึกขนลุก ชี้ไปที่บา้ นเช่าหลังเก่า ๆ ซึ่ งข้าพเจ้าจอดรถอยูข่ า้ งหน้า “เขาอยูท่ ี่นนั่ รึ ?”
ข้าพเจ้าถามเสี ยงเกือบเป็ นเสี ยงกระซิ บ
เด็กชายพยักหน้า
ข้าพเจ้าเคยสงสัยว่า ทาไมพระองค์ไม่ตอบคาอธิ ษฐานของข้าพเจ้า แต่การตอบคาอธิ ษฐานครั้ง
นี้ก็แทบจะไม่น่าเชื่ อเราขอให้พระเจ้าทรงนาเรา แล้วพระองค์ก็ทรงนาเรามาจนถึงหน้าประตูบา้ นของ
หลุยส์ อัลวาเรซ พอดี
“ขอบคุณ พระองค์เจ้าข้า” ข้าพเจ้าพูดออกมาดัง ๆ “ไหนคุณว่าไงนะ?”
“ขอบใจจ้ะ” ข้าพเจ้าหันไปพูดกับเด็ก “ขอบใจหนูมากทีเดียว
นาม “อัลวาเรซ” อยูบ่ นตูใ้ ส่ จดหมายในห้องโถงสกปรกชั้นสาม ข้าพเจ้ารี บเดินขึ้นบันไดไป
ห้องโถงชั้นสามเป็ นห้องมืด ๆ เหม็นปั สสวะ และฝุ่ น กาแพงสี น้ าตาลคล้ าทาด้วยดีบุก
“คุณ อัลวาเรซ” ข้าพเจ้าเรี ยก เมื่อเห็นประตูหนึ่งมีชื่อนัน่ เขียนอยู่
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มีใครคนหนึ่งตะโกนเป็ นภาษาสเปญอยูข่ า้ งใน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็ นคาเชิญ จึงผลักประตูเปิ ดเข้า
ไปมีชายรู ปร่ างผอมผิวคล้ า ถือพวกลูกประคาอยูใ่ นมือ เขาเงยหน้าขึ้นจากลูกประคาสี หน้าของเขา
แจ่มใสขึ้น
“อ้อ คุณเดวี่” เขากล่าวช้า ๆ “เป็ นนักเทศน์ คนที่ตารวจลากตัวออกมานัน่ เอง”
“ใช่แล้วครับ” ข้าพเจ้ากล่าว นายอัลวาเรซลุกขึ้นยืน
“ผมอธิ ษฐานพระเจ้าขอให้คุณมาอยูเ่ ทียว” เขาพูด “คุณคงช่วยลูกผมได้”
“ผมก็อยากจะช่วย แต่เขาไม่ยอมให้ผมไปหาหลุยส์ ผมจะต้องได้รับลายเซ็นอนุญาตจากคุณ
และจากพ่อแม่เด็กคนอื่น ๆ ด้วย”
“ผมเซ็นให้เอง” นายอัลวาเรซหยิบดินสอและกระดาษออกมาจากลิ้นชักในครัว เขาเขียน
อนุญาตข้าพเจ้าให้เข้าเยีย่ มหลุยส์ อัลวาเรซได้อย่างเชื่ องช้า แล้วเขาก็พบั กระดาษส่ งมาให้ขา้ พเจ้า
“คุณมีชื่อและที่อยูข่ องพ่อแม่เด็กคนอื่น ๆ มั้ย”
“ไม่มีครับ” พ่อของหลุยส์พดู แล้วเบือนหน้าไปทางอื่น “นัน่ ละเรื่ องลาบากใจ ผมไม่ใกล้ชิดกับ
ลูกชายผมพอ พระเจ้าทรงนาคุณมานี่แล้ว พระองค์จะนาคุณไปหาคนอื่นด้วย”
ขณะทีข่ ้ าพเจ้ าเดินครุ่ นคิดลงไปตามบันได ข้าพเจ้าเกือบจะชนเด็กหนุ่มคนหนึ่ง อายุราว 17 ปี
วิง่ ขึ้นบันไดมาเต็มฝี เท้า “ขอโทษที” ข้าพเจ้าพูดโดยไม่หยุดเดิน
เด็กชายผูน้ ้ นั ตั้งท่าจะวิง่ ต่อไป แต่แล้วก็ชะงัก หันมามองข้าพเจ้าอีก
“คุณเป็ นนักเทศน์ใช่ม้ ยั ?”
ข้าพเจ้าหันไป เด็กชายยังคงจ้องจะดูหน้าข้าพเจ้าให้ถนัดในความมืด
“คุณใช่ไหมที่ถูกเขาลากตัวออกมาจากห้องพิจารณาคดี” “ใช่แล้ว ฉันชื่อ เดวิด วิลเคอร์ สัน”
เด็กชายยืน่ มือออกมา “อ้า ผมชื่อ แองเจลโล มอเรล ครับ ผมอยูใ่ นแก๊งของหลุยส์เขาด้วย คุณขึ้น
ไปหาอัลวาเรซใช่ไหม?”
ถูกแล้ว” แล้วข้าพเจ้าก็เล่าให้แองเจลโลฟังว่าข้าพเจ้าต้องการลายเซ็นอนุ ญาตของเขาเพื่อเข้าพบ
หลุยส์ พลัน ข้าพเจ้าก็เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงนาให้เราพบกัน “แองเจลโล” ข้าพเจ้ากล่าว “ฉัน
ต้องได้ลายเซ็นอนุญาตจากพ่อแม่ของทุกคนคุณอัลวาเรซก็ไม่รู้วา่ เด็กอื่น ๆ อยูท่ ี่ไหน แต่เธอรู ้ใช่ม้ ยั ?”
แองเจลโลพาข้าพเจ้าไปทัว่ ที่อยูข่ องพวกสเปญ เพื่อหาครอบครัวของเด็กอีกหกคน เขาเล่าให้
ข้าพเจ้าฟังว่าเขาเกือบจะรวมอยูใ่ นพวกนั้นด้วย บังเอิญคืนนั้นเขาเกิดปวดฟันขึ้นมา เขาว่าพวกเด็ก ๆ
เพิ่งจะออกไป “หาเรื่ อง” และยังไม่มีแผนงานอะไร ถ้าคนเหล่านี้ไม่ทาอย่างนี้ เขาก็จะต้องยกพวกไปตี
กัน”
ภายในสองชัว่ โมง เราก็ได้ลายเซ็นคนที่เราจาเป็ นจะต้องมีไว้ครับ
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อัยการท้องถิ่นแปลกใจมากที่เห็นเรากลับมาเร็ ว เมื่อเรายื่นลายเซ็นของคนที่เราต้องการให้ เขา
ทาท่าเหมือนว่าจะเป็ นไปไม่ได้ เขาโทรศัพท์ไปบอกทางคุกว่า ถ้าพวกเด็ก ๆ เต็มใจอยากจะพบเรา เขาก็
ต้องอนุญาตให้เข้าไปได้
ที่คุกนั้น ทางเราตันอย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียว อนุศาสนาจารย์ประจาคุก ผูด้ ูแลเด็กหนุ่ม
เหล่านั้นมีความเห็นว่า การที่เราไปหานั้น จะ รบกวน” สวัสดิภาพทางใจของเด็กพวกนั้นโดยไปแนะ
บุคลิกลักษณะใหม่ให้ เด็กทุกคนได้กรอกข้อความว่า “เราจะขอพูดกับอาจารย์เดวิด วิลเคอร์ สัน”
อนุศาสนาจารย์น้ นั ขีดฆ่าคาว่า “จะ” ออก แล้วใส่ คาว่า “ไม่” ลงไปแทน ไม่มีคาอ้อนวอนใด ๆ จะมาทา
ให้เขาเปลี่ยนการตัดสิ นใจไปได้
ขณะที่เราขับรถกลับบ้าน ข้าพเจ้าคิดไม่ออกว่าจะทาอย่างไรดี แล้วทันใดนั้นข้าพเจ้าก็เกิด
ความคิดหนึ่งขึ้นมา ข้าพเจ้าจะไปเยีย่ มคุณปู่ ของข้าพเจ้า

27

5
คุณปู่ ข้ าพเจ้ าเป็ นคนน่านับถือ ข้าพเจ้าได้เคยเรี ยนรู ้หลายสิ่ งหลายอย่างจากท่านมาแล้วในอดีต
ข้าพเจ้าเล่าให้ท่านฟังจนหมดว่าเรื่ องราวมันเป็ นมาอย่างไร แล้วถามท่านว่า “ปู่ คิดยังไงล่ะครับ?
คุณปู่ คิดว่าพระเจ้าทรงเรี ยกให้ผมช่วยพวกเด็ก ๆ ที่ตอ้ งคดีฆาตกรรมนั้นไหม?”
“ไม่ ปู่ ไม่คิดอย่างนั้นดอก” คุณปู่ พูด
“แต่มีเหตุการณ์หลายอย่าง...” ข้าพเจ้าเริ่ ม
“ปู่ คิด” ท่านกล่าวต่อไป “ทางน่ะมันปิ ดแน่นเสี ยยิง่ กว่าที่ลูกเคยพบมาเสี ยอีก ปู่ คิดว่าพระเจ้าคง
จะไม่ให้หลานพบเด็กเจ็ดคนนัน่ อีกนานทีเดียว ปู่ จะบอกให้วา่ ทาไม เพราะถ้าหลานพบเขาแล้ว หลาน
จะคิดเอาว่าหลานทาหน้าที่ท่ามกลางพวกเด็กวัยรุ่ นในนิวยอร์ คแล้ว ปู่ ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการยิง่ ใหญ่
กว่านั้นให้หลานทา”
“เอ๊ะ ปู่ หมายความว่าไงครับ?”
“ปู่ รู ้สึกว่าพระเจ้าคงไม่ตอ้ งการให้หลานพบ เพียงเด็กเจ็ดคนเท่านั้น เดวิด แต่จะให้พบกับเด็ก
นับพัน ๆ คนที่เหมือนอย่างนั้น”
คุณปู่ คอยให้ขอ้ ความเหล่านั้นซึ มซาบเข้าสู่ ใจข้าพเจ้าแล้วท่านกล่าวต่อไปว่า
“ปู่ หมายความว่าพวกเด็ก ๆ ที่เปล่าเปลี่ยว จิตใจหวาดผวาในนิวยอร์ค อาจจะกระทาฆาตกรรม
เพื่อตนจะรู ้สึกตื่นเต้นบ้าง สนุกสนานบ้าง นอกจากลูกจะช่วยพวกเขาได้ ปู่ รู ้สึกอย่างนี้ นะเดวิดว่าหลาน
จะต้องขยายขอบเขตวงงานออกไป”
คุณปู่ มีวธิ ี พดู เร้าใจข้าพเจ้า เมื่อก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าอยากจะหนีไปเสี ยให้พน้ ๆ จากเมืองนี้ แต่มา
บัดนี้ขา้ พเจ้ากลับอยากจะรี บกลับไปตั้งต้นทางาน
คุณปู่ ยิม้ แล้วกล่าวว่า “พูดน่ะะมันง่าย แต่คอยให้หลานได้พบกับเด็กเหล่านั้นเสี ยก่อนที่จะคิด
ทาอะไร พวกนั้นคงมีความจงเกลียดจงชังและบาปอย่างที่หลานคิดไม่ถึงทีเดียว เขายังเด็กอยู่ แต่ก็รู้จกั
ฆ่ากัน รู ้จกั ข่มขืนกัน หลานจะทาอย่างไรกับสิ่ งเหล่านี้เมื่อไปพบกับเขา
ข้าพเจ้าตอบท่านไม่ได้
“ปู่ จะตอบให้ฟังเอง เดวี่ แทนที่จะไปมองหาสิ่ งเหล่านี้ จงจับตาดูหวั ใจของพระกิตติคุณ หลาน
ว่าข้อนั้นกล่าวว่าอย่างไร
ข้าพเจ้าสบตาท่าน “หลานได้ยนิ ปู่ เทศน์เรื่ องนั้นบ่อย ๆ แล้ว” ข้าพเจ้ากล่าว “หลานจะเล่าให้ฟัง
อย่างที่ปู่พูดเอง หัวใจของพระกิตติคุณคือ ความเปลีย่ นแปลง เป็ นการมีชีวติ ใหม่ ”
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“หลานพูดได้คล่องดี เดวิด แต่ถา้ หลานเห็นที่พระเจ้าทรงทาแล้ว หลานจะต้องตื่นเต้นทีเดียว
ทฤษฎีน้ นั ถูกแล้ว ง่ายมากเสี ยด้วย ผู้ทไี่ ด้ ร้ ู จักรพระเจ้ าจะต้ องเปลีย่ นแปลงใหม่ ”
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6
เมื่อข้ าพเจ้ าขับรถไปสู่ นิวยอร์ คในครั้งต่อไป
ข้าพเจ้ามีความคิดเปลี่ยนไปเป็ นอีกอย่างหนึ่ง
ข้าพเจ้าไม่ใช่ผสู ้ อนศาสนาธรรมดาอีกต่อไปที่ช่วยเด็กเจ็ดคนที่ถูกข้อหาคดีฆาตกรรม เป็ นเวลาสี่ เดือนที่
ข้าพเจ้าเดินไปตามถนนในนครนิวยอร์ค เดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ค.ศ. 1958
ข้าพเจ้าขับรถไปสู่ เมืองนั้นสัปดาห์ละครั้งในเวลาวันหยุด
ในวันหยุดครั้งแรก ข้าพเจ้าถามเจ้าหน้าที่ตารวจถึงทางไปเบดฟอร์ ด-สตายเวเซน เป็ นครั้งแรกที่
ข้าพเจ้าไปในแถบที่มีการฆาตกรรมมากกว่าที่ไหนหมด ข้าพเจ้าไม่ทราบแม้แต่นอ้ ยว่าสถานที่แถบนี้ สัก
วันหนึ่งข้างหน้า ข้าพเจ้าจะคุน้ กับมันเหมือนกับถนนที่บา้ นทีเดียว
ขณะที่ขา้ พเจ้าขับรถช้า ๆ ไปตามถนน ข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงเหมือนเสี ยงปื นยิงสามนัด แต่ไม่เห็น
มีคนบนถนนสนใจเลยภายในไม่กี่นาที เสี ยงรถตารวจเปิ ดสัญญาภัยดังลัน่ แล่นเข้ามาเบนหน้ารถเข้าชิด
ขอบถนนเปิ ดไฟแดงแว่บวาบ มีคนเพียงหกคนเท่านั้นที่หยุดดูเมื่อเขาหามเอาชายคนหนึ่งออกมาจาก
ห้องเช่าหลังหนึ่ง แขนตกห้อย เลือดไหลแดงฉาน
บางครั้งเมื่อข้าพเจ้าเหน็ดเหนื่ อยข้าพเจ้ากลับไปขึ้นรถ ดึงผ้าห่มออกมาห่มตัว แล้วหลับไป
แต่ทุกวันนี้ ข้าพเจ้าจะไม่ยอมทาอย่างนั้นเป็ นอันขาดข้าพเจ้ารู้ดีแล้ว อันตรายจากผูใ้ หญ่หรื อ
พวกวัยรุ่ นยังไม่มากเท่าไร แต่อนั ตรายจากพวกเด็ก ๆ น่ะซิ เด็กเหล่านั้นอายุแปดเก้าหรื อสิ บขวบ ชอบ
ตามไปกับพวกแก๊งต่าง ๆ แล้วพกมีดบ้าง ปื นบ้างติดตัวไปเหมือนพวกโต ๆ เด็กเหล่านั้นคิดว่า ถ้าเขาไป
ใช้อาวุธเหล่านั้นก็แสดงว่า เขาเป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัว
แต่เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นก็ปลอดภัยดีทุกครั้ง
ในระหว่างสี่ เดือนนี้ ข้าพเจ้ารู ้จกั ถนนในนิวยอร์ คดีข้ ึนมาเรี ยกับแองเจลโลช่วยเหลือข้าพเจ้า
มาก
“แองเจลโล” ข้าพเจ้าเรี ยกเขาในวันหนึ่ง ขณะที่เราเดินไปตามถนนฮาเลมด้วยกัน “เธอว่าอะไร
เป็ นปั ญหาใหญ่ที่สุดของพวกเด็ก ๆ ในเมืองนี้ ”
“ความเหงาซิครับ” แองเจลโลตอบขึ้นมาทันควัน
เป็ นคาตอบที่แปลก เหงาเมื่ออยูใ่ นเมืองที่มีคนถึง 8 ล้านคน แต่แองเจลโลก็วา่ พวกเขามี
ความรู ้สึกเช่นนี้ก็เพราะไม่มีใครรักเขา ข้าพเจ้ายิง่ รู ้จกั นิวยอร์ คคดีเท่าไรก็ยงิ่ แน่ใจว่าแองเจลโลพูดถูก
ก่อนหน้าที่ขา้ พเจ้าจะไปที่นนั่
ข้าพเจ้าไม่รู้วา่ แก๊งวัยรุ่ นนี้ เป็ นอย่างไร เราเคยมีแก๊งเด็ก
เหมือนกันเมื่อข้าพเจ้ายังเป็ นเด็กในเมืองพิทสเบิร์ก เราจะไปชุมนุมกันหลังโรงเรี ยนเลิกและตั้งสโมสร
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ขึ้นที่ลานที่ไหนสักแห่ง แต่เราก็ไม่เคยทาอะไรเกินไปกว่าจับกลุ่มคุยกัน เรื่ องผูห้ ญิงบ้าง เรื่ องรถยนต์
บ้าง คุยเรื่ องกีฬาหรื อไม่ก็เรื่ องพ่อแม่
มีแก๊งอย่างนี้ในนิวยอร์ คด้วย แต่พวกแก๊งวัยรุ่ นนั้นต่างออกไปมาก แก๊งเหล่านี้ชอบตะลุมบอน
กัน ขนาดถึงเป็ นถึงตายกันทีเดียว ข้าพเจ้าทราบมาเรื่ องหนึ่งว่า ใช้เวลากะการณ์ถึงสองเดือนเต็ม ๆ อีก
เรื่ องหนึ่ง ในตอนบ่ายสองโมง เด็กสิ บคนยังป้ วนเปี้ ยนดื่มน้ าอัดลมอยูต่ รงมุมถนนอยู่ แต่พอสี่ โมงเย็น
วันเดียวกันนั้นเอง เด็กคนหนึ่ งตายเสี ยแล้ว อีกสองคนบาดเจ็บอยูใ่ นโรงพยาบาล ได้เกิดศึกใหญ่ระหว่าง
สองแก๊งเพียงระยะสองชัว่ โมงเท่านั้น
ยังมีแก๊งต่าง ๆ มากมายในนิวยอร์ ค นอกจากพวกแก๊งสังคม แก๊งทาศึกแล้ว ยังมีแก๊งที่มี
พฤติกรรมพิลึกพิลนั่ อีกมากเมื่อข้าพเจ้ารู ้จกั กับเด็กพวกนี้ มากขึ้น ข้าพเจ้าก็ได้ทราบว่า เด็กเหล่านี้ไปมัว่
สุ มกันอยูใ่ นห้องเช่าว่าง ๆ ตอนหลังโรงเรี ยนเลิก บางคณะก็รวมหัวกันกระชากขาแมวออก บางคณะก็
ใส่ ใจในเรื่ องทางเพศแต่อย่างเดียว มีบ่อยครั้งที่พวกเด็กหนุ่มเล่าให้ขา้ พเจ้าฟังว่าเขาจะไปชุมนุมกันตาม
มุมมืดในสวนสาธารณะ ห้อมล้อมเด็กคู่หนึ่งซึ่ งประกอบกิจทางเพศจนสาเร็ จ
ภาพลามกที่มีอยูม่ ากมายตามที่ต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้เป็ นดังนี้ ไม่แต่เพียงภาพโป๊ ที่ขายตามสี่ แยก
อย่างเดียวยังมีภาพวาด ภาพถ่ายอนาจารต่าง ๆ พวกเด็ก ๆ เล่าว่าเขาใช้ภาพเหล่านั้นเป็ นแบบอย่าง ทั้งยัง
เอาภาพเหล่านั้นออกอวดให้ขา้ พเจ้าดูดว้ ย
มีสิ่งหนึ่งทีเ่ ลวร้ ายทีส่ ุ ด นั่นก็คือ ติดยาเสพติด ไม่ ช้าข้ าพเจ้ าก็เข้ าไปถึง แหล่ งที่เขาแอบซื้อขาย
กัญชากันในสนามโรงเรียนน่ ะเอง เขาพูดถึงการค้าของเขาอย่างเสรี เขายังบอกให้ขา้ พเจ้าลองดูเสี ยด้วย
ถ้าข้าพเจ้าสนใจอยากจะทราบ พอข้าพเจ้าเอารู ปในหนังสื อพิมพ์เป็ นรู ปเด็กหนุ่มตัวขดตัวงอด้วยความ
เจ็บปวดอยูบ่ นเตียงในโรงพยาบาล ในขณะที่ทาการรักษาให้อดยาให้เขาดู เขากลับหัวเราะเยาะข้าพเจ้า
“โธ่! กลัวไปได้” เขาพูด “นัน่ มันติดเฮโรอินต่างหากกัญชานิดหน่อยไม่เป็ นไรดอก เหมือนกับ
สู บบุหรี่ น่ะแหละ ลองดูซกั ตัวเถอะน่า”
จริ งที่กญั ชาไม่ทาให้ติดเท่าไร แต่มนั จะช่วยให้ติดเฮโรอินเร็ วขึ้น นี่ เป็ นยาเสพติดที่ทารุ ณที่สุดที่
มนุษย์เคยรู ้จกั มา ครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้ากาลังเดินไปตามถนนในระหว่างสี่ เดือนนี้ ข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงร้อง
กรี ด ไม่มีใครใส่ ใจแม้แต่นอ้ ย เสี ยงร้องยังคงดังต่อไป ดังต่อไป...
“เสี ยงเหมือนคนร้องกาลังเจ็บปวด” ข้าพเจ้ากล่าวกับผูห้ ญิงคนหนึ่ง ซึ่ งท้าวแขนกับขอบ
หน้าต่างชั้นสองในตึกเดียวกัน
เธอตะแคงหูฟังสักครู่ แล้วยักไหล่
“อยูช่ ้ นั สามแน่ะ” เธอว่า “น่ากลัวเหลือเกิน อายุ 20 ปี เท่านั้นเอง แกติดเฮโรอินงอมแงม แล้ว
ไม่ได้มนั มา”
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“คุณก็รู้ซิวา่ เป็ นใคร”
“รู ้จกั เขามาตั้งแต่แบเบาะแล้ว”
“เราช่วยอะไรเขาไม่ได้เชียวหรื อ”
“ช่วยรึ ความตายเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้”
“พาเขาไปโรงพยาบาลดีไหม?”
หญิงผูน้ ้ นั มองหน้าข้าพเจ้า “โธ่คุณ” เธอชะงักสักครู่
“คุณยังใหม่ต่อที่นี่นกั ”
“จริ งซิ ”
“คุณจะเอาคนที่ติดยาจนงอมแงมไปโรงพยาบาลน่ะ ไม่สาเร็ จหรอกจะบอกให้
หลายเดือนต่อมา ข้าพเจ้าก็ทราบว่า ถูกของเธอทีเดียวมีโรงพยาบาลไม่เสี ยเงินในนครนิวยอร์
คเพียงแห่งเดียวที่รักษาคนติดยาเสพติด โรงพยาบาลเต็มจนล้น มีคนมากมายที่พยายามจะเข้าไปรักษา
แต่ก็ไม่มีที่ให้ นอกจากโรงพยาบาลนี้แล้วก็ยงั มีโรงพยาบาลที่ไม่เสี ยเงินอีกแห่งหนึ่ง สาหรับคนที่ติดยา
เสพติดทัว่ อเมริ กนั ไปรักษาได้
ความว้ าเหว่ สงครามระหว่ างพวก พวกทีย่ ่ งุ เรื่องทางเพศ และติดยาเสพติด เหล่านี้ ลว้ นเป็ น
ปั ญหาที่ขา้ พเจ้ากาลังเผชิญมันอยู่ ข้าพเจ้าไปตามสถานีตารวจ สนทนากับนักสังคมสงเคราะห์ และ
เจ้าหน้าที่ทาทัณฑ์บน ค้นคว้าหาหนังสื อตามห้องสมุดสาธารณะอ่านเป็ นเวลาหลาย ๆ ชัว่ โมง แต่ปัญหา
เด็กวัยรุ่ นในนิวยอร์ คก็ยงั คงเกาะใจข้าพเจ้าแน่นจนข้าพเจ้าเกือบจะยอมแพ้อยูแ่ ล้ว เมื่อมาถึงขั้นนี้ พระ
วิญญาณของพระเจ้าก็ได้ยนื่ มือเข้ามาช่วยเหลือ
ครั้งนี้พระองค์ไม่ได้ช่วยอย่างน่าแปลกประหลาด
พระองค์เพียงแต่ให้ขา้ พเจ้าเกิดความคิด
ขึ้นมา
ข้าพเจ้ากาลังขับรถกลับบ้าน ข้าพเจ้านึกถามตนเองว่า “สมมติวา่ เจ้าจะได้พรวิเศษให้นึกเอาได้
อย่างหนึ่งเพื่อช่วยเด็กเหล่านี้ เจ้าจะนึกขออะไรที่เจ้าเห็นว่าดีที่สุด”
ข้าพเจ้าทราบคาตอบดีวา่ เขาสามารถจะเริ่ มต้นชีวติ ใหม่อีกให้มีเนื้ อหนังมังสาใหม่ และบุคคิก
ลักษณะใหม่เหมือนเด็กแรกเกิดที่ไม่ประสี ประสากับอะไรทั้งสิ้ น ยิง่ กว่านั้น ในระหว่างที่เขาเติบโตขึ้น
นี้ให้เขาได้แวดล้อมไปด้วยความรัก แทนที่จะมีแต่ความเกลียดชัง และความหวาดหวัน่
แต่นี่ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้แน่ ผูท้ ี่อยูใ่ นวันรุ่ นเยีย่ งพวกเขานี้ จะลบอดีตให้หมดไปได้อย่างไร และ
จะสร้างสิ่ งแวดล้อมใหม่สาหรับเด็กหนุ่มเหล่านี้ได้อย่างไรเล่า? “นี่เป็ นความฝันที่พระองค์ใส่ เข้ามาไว้
ในใจข้าพเจ้า หรื อข้าพเจ้าฝั นเพ้อเจ้อไปเองพระองค์เจ้าข้า?”
เขาจะต้องเริ่ มต้นกันใหม่ ต้องแวดล้อมไปด้วยความรัก
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เป็ นความคิดที่ผดุ ขึ้นในใจของข้าพเจ้า ชัดเจนเหมือนเมื่อข้าพเจ้าได้รับคาสั่งครั้งแรกให้ไป
นิวยอร์ ค พร้อมกับความคิดนี้ ข้าพเจ้านึกเห็นภาพบ้านที่พวกเด็ก ๆ จะไปมาหาสู่ กนั ได้ เป็ นบ้านดีพร้อม
จริ ง ๆ ที่จะเป็ นเหมือนกับบ้านของพวกเขาเอง เป็ นที่ ๆ จะต้อนรับเขาและรักเขา เขาอยากจะมาอยู่
เมื่อไรก็ได้ตามใจปรารถนา ประตูบา้ นจะเปิ ดต้อนรับทุกเมื่อ มีเตียงมากมายให้พวกเขานอน มีเสื้ อผ้า
สวมใส่ มีหอ้ งครัวขนาดใหญ่
“โอ้ พระเจ้าเจ้าข้า” ข้าพเจ้ากล่าวขึ้นมาดัง ๆ “ช่างเป็ นความฝันที่เลอเลิศอะไรอย่างนั้น! จะต้อง
ใช้การอัศจรรย์อย่างที่ขา้ พเจ้าไม่เคยพบมาก่อนเลยช่วยจึงจะสาเร็ จ
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7
จะเป็ นไปได้ จริง ๆ หรือ ที่พวกแก๊งวัยรุ่ นในนิ วยอร์ ค และติดยาเสพติดเหล่านี้ จะเปลี่ยนทาง
ดาเนินชี วติ มาเป็ นแบบที่ขา้ พเจ้าฝันนี้ ข้าพเจ้าจาได้วา่ คุณปู่ ข้าพเจ้าได้ยนื ยันว่า พระกิตติคุณทาให้
เปลี่ยนชีวติ ใหม่ได้ ข้าพเจ้าจาข้อพระคัมภีร์ที่ท่านยกมาอ้างได้ข้ ึนใจ ข้อนั้นมีวา่ “เราบอกท่านตามจริ งว่า
ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่ จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้”
ถ้าเด็กเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องมาจากใจ ข้าพเจ้าทราบว่า ข้ าพเจ้ าเอง
ทาให้เป็ นอย่างนั้นไม่ได้นี่จะต้องเป็ นหน้าที่พระวิญญาณของพระเจ้า
แต่บางทีขา้ พเจ้าอาจจะเป็ น
ช่องทางให้พระวิญญาณของพระเจ้าเข้าไปถึงจิตใจของเด็กเหล่านี้ได้
มีเพียงทางเดียวที่จะทราบได้ ตั้งแต่แรกมาจนกระทัง่ ถึงเดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าได้แต่เดินไปเดินมา บัดนี้
ข้าพเจ้าจะต้องทาอะไรลงไปสักอย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าจะไปพูดกับพวกเด็ก ๆ ดูแล้ววางใจให้พระวิญญาณ
เข้าสู่ ใจเขา ข้าพเจ้าเที่ยวไปถามตามที่ต่าง ๆ ในนิ วยอร์ คว่า แก๊งที่ดุร้ายที่สุดในเมืองนี้ เป็ นแก๊งไหน? ต่าง
บอกตรงกันเป็ นเสี ยงเดียวว่า เป็ นสองแก๊งนี้ คือ แก๊งอาจารย์ กบั แก๊ งมัวมัว ทั้งสองแก๊ งนีอ้ ยู่ทฟี่ อร์ ทกรีน
ตาบลบรุ๊ กคลิน
แก็งเหล่านี้มีที่ชุมนุมของตนอยูใ่ นอาคารสงเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด คือ อาคารสงเคราะห์ฟอร์ กรี น
มีคนมากกว่าสามหมื่นคนอยูใ่ นห้องเช่าที่เป็ นชุด ส่ วนมากเป็ นนิ โกร และลาตินอเมริ กนั แก๊งอาจารย์เป็ น
โกร แก๊งมัวมัว เป็ นสเปญ สองแก๊งนี้จะรวมหัวกันป้ องกันถิ่นที่อยูข่ องตนจากแก๊งอื่น ๆ ครั้งนี้เขา
ประกาศจะทาศึกกับพวกตารวจ
เขาคิดหาวิธีโจมตีตารวจ โดยคอยซุ่มอยูบ่ นหลังคา เอากระสอบทรายวางไว้ตามขอบหลังคา
พอเจ้าหน้าที่ตารวจเดินผ่านไป เขาจะผลักกระสอบหนัก 40 กิโลกรัมให้ตกลงมาทับ
ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีที่ไหนให้พระเจ้ากระทาการดีเท่ากับที่ฟอร์ ทกรี นนี้ เช้าตรู่ วนั ศุกร์ ข้าพเจ้าพา
เพื่อนไปคนหนึ่งเป็ นนักเป่ าแตร ชื่อ จิมมี่ สตอล ไปยังอาคารสงเคราะห์ฟอร์ทกรี น
“เธอยืนอยูใ่ กล้ ๆ เสาไฟต้นนี้เถอะ” ข้าพเจ้าบอกจิมมี่ “เป่ าแตรไป ถ้ามีคนมามาก ฉันจะขึ้นไป
ยืนบนฐานเสาไฟพูดกับคนฟัง”
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ข้าพเจ้าเห็นรถตารวจมาจอดที่ริมขอบถนน
เมื่อเขาตั้งต้นเป่ าแตร หน้าต่างห้องตรงข้ามกับด้านถนนก็เปิ ดออก พร้อมกับใบหน้าโผล่ออกมา
สลอน พวกเด็ก ๆ กรู กนั ออกมาจากตึก ต่างตื่นเต้นเพราะเสี ยงเพลง พากันถามว่า “คณะละครสัตว์มา
เล่นที่นี่หรื อ? เราจะเดินขบวนกันหรื อไง”
ข้าพเจ้าบอกกับจิมมี่ให้เป่ าแตรต่อไป
พวกต่อมาเป็ นเด็กวัยรุ่ น บางคนสวมเสื้ อนอกสี แดงสดติดปลอกแขนสี แดง และมีตวั อักษร ม ม
เย็บติดหราไว้ที่ขา้ งหลัง บางคนก็สวมกางเกงรัดรู ปคับติว้ เสื้ อเชิ ร์ตสี ฉูดฉาด และรองเท้าพื้นบาง ปลาย
แหลม เกือบทุกคนสวมหมวกแบบทรงเตี้ยขอบแคบ แล้วสวมแว่นตากันแดด
หลังจากที่มีเด็กหนุ่มสาวมาได้ประมาณ 100 คน ข้าพเจ้าก็ปีนขึ้นไปยืนบนฐานเสาไฟ เริ่ มกล่าว
ปราศรัย พวกเด็ก ๆ ต่างตะโกนกันเอ็ดอึง บ้างก็ตะโกนหยาบ ๆ คาย ๆ จิมมี่ถึงกับส่ ายหน้าแล้วทาปาก
บอกข้าพเจ้าว่า “เขาไม่ได้ยนิ เธอหรอก”
ในขณะนั้นก็มีผมู ้ าขจัดปั ญหาให้ขา้ พเจ้า
เสี ยงตะโกนของพวกเด็กสงบไปอย่างกะทันหัน
ข้าพเจ้ามองข้ามศีรษะของเด็กเหล่านั้นไปก็เห็นรถตารวจมาจอดที่ริมขอบถนน นายตารวจก้าวออกมา
แหวกทางฝ่ ากลุ่มคนเข้ามา
“เอาละ แยกย้ายกันไปได้”
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พวกเด็ก ๆ เปิ ดทางให้ตารวจเข้ามา แล้วปิ ดทางข้างหลังตามเดิม
“ไหน ลงมาซิ ” นายตารวจนายหนึ่งกล่าวกับข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าหันมาเผชิญหน้าเขา เขาก็วา่ “นี่
จะทาอะไรกันนะ ก่อการจลาจลหรื อไง?”
“ผมกาลังเทศนาอยูค่ รับ”
“เทศน์ที่นี่ไม่ได้ แถวนี้ไม่มีคนมานัง่ มัว่ สุ มกันก็ยงุ่ พออยูแ่ ล้ว”
พวกเด็กหนุ่มสาวกลับพากันตะโกนไม่ให้ตารวจขัดขวางการเทศนา
เขาว่าผิดรัฐธรรมนูญ
ตารวจไม่เห็นด้วย ก่อนที่จิมมี่กบั ข้าพเจ้าจะรู ้วา่ อะไรเป็ นอะไร เราก็เห็นว่าเราถูกคุมตัวฝ่ าคนมาที่รถ
ตารวจ
ที่สถานี ข้าพเจ้าย้าคาที่พวกเด็ก ๆ พูดอีกที “ขอถามหน่อยได้ไหมครับ” ข้าพเจ้าว่า “ผมไม่มี
สิ ทธิ์ ที่จะพูดตามที่สาธารณะในฐานที่ผมเป็ นพลเมืองดอกหรื อ?”
“ก็ได้” ตารวจยอมรับ “ตราบเท่าที่คุณพูดใต้ธงอเมริ กา”
ดังนั้น ครึ่ งชัว่ โมงต่อมา เราก็ออกไปอีก ครั้งนี้มีธงอเมริ กาใหญ่โบกสะบัดอยูเ่ บื้องหลังเรา
ข้าพเจ้าขอยืมม้ามาสาหรับยืนด้วยในคราวนี้
จิมมี่หนั ไปเป่ าแตรทัว่ ทั้งสี่ ทิศ พวกเด็ก ๆ มาออกันอยูร่ อบตัวเรา ครั้งนี้เราเป็ นวีรบุรุษ เพราะ
เราขึ้นม้าเทศน์ได้อีกทั้ง ๆ ที่กฎหมายห้าม แต่กิริยาของพวกเขาไม่มีท่าทีวา่ จะดีข้ ึน ยังคงเป่ าปาก ฮาป่ า
เสี ยงดังสนัน่
ข้าพเจ้าพยายามจะพูด แต่ไม่มีใครฟัง
ข้าพเจ้าก้มศีรษะลงอธิ ษฐานด้วยความหมดหวัง
“พระเจ้าเจ้าข้า” ข้าพเจ้ากล่าว “ไม่มีใครยอมฟังข้าพเจ้า
ถ้าพระองค์กาลังทาพระราชกิจอยูใ่ นที่น้ ี ข้าพเจ้าก็ขอให้พระองค์ทาให้พวกเขาฟังข้าพเจ้าด้วย”
ขณะที่ขา้ พเจ้าอธิ ษฐาน ได้เกิดมีความเปลี่ยนแปลงขึ้น
เป็ นพวกเด็กเล็กที่สุดที่นงั่ ลงก่อนแต่เมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นก็เห็นเด็กรุ่ นโตหลายคนถอดหมวก
ออก ยืนก้มหน้าแสดงความคารวะอยู่
ข้าพเจ้ารู ้สึกตกใจที่เห็นเขาเงียบลงไปทันที จนคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรดี
ในที่สุด ข้าพเจ้าก็เริ่ มพูด โดยเลือกข้อความจากพระธรรม ยอห์นบท 3 ข้อ 16 ที่วา่ “เพราะว่า
พระเจ้าทรงรักมนุษย์จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น
จะมิได้พินาศแต่มีชีวิตนิ รันดร์ ” ข้าพเจ้าบอกเขาว่าพระเจ้าทรงรักเขา พระองค์ทรงทราบว่า เขาเป็ น
อย่างไร ทรงทราบถึงความเกลียดชัง ความโกรธ ทรงทราบด้วยว่า มีบางคนในพวกเขาที่ฆ่าคนตาย
มาแล้ว ทั้งยังทรงทราบด้วยว่า ในอนาคตเขาจะเป็ นอย่างไร
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จบเท่านั้นเอง ข้าพเจ้ากล่าวในสิ่ งที่อยากจะพูดหมดแล้วทัว่ ทั้งถนนเงียบสงัด ข้าพเจ้าสามารถ
ได้ยนิ เสี ยงธงสะบัดพลิ้วอยูท่ า่ มกลางสายลม ข้าพเจ้าเล่าให้พวกเด็กหนุ่มสาวฟังว่า ข้าพเจ้าจะขอให้มี
อะไรพิเศษสักอย่างเกิดขึ้นสาหรับเขา ข้าพเจ้าอาจจะขอให้มีสิ่งประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้น ต่อไปนี้
ข้าพเจ้าจะขอให้ชีวติ ของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้ นเชิง ข้าพเจ้าก้มศีรีษะลงอีกและอธิ ษฐาน ขอให้พระ
วิญญาณของพระเจ้าทาหน้าที่ของพระองค์ เมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง ไม่มีใครขยับเขยื้อนข้าพเจ้า
ถามว่า มีใครไหมอยากจะก้าวออกมาข้างหน้าเพื่อเราจะได้ซกั ถามกันบ้าง ไม่มีใครตอบรับ
เป็ นสถานการณ์ที่ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สบายใจ ข้าพเจ้าได้ยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนา
แล้ว แต่ดูพระองค์จะไม่นาแม้สักทางเลย
แล้วทันใดนั้น ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสี ยงตัวเองพูดขึ้นโดยที่ตนเองก็ไม่ต้ งั ใจว่า
“เอาละ มีผบู ้ อกฉันว่า มีแก๊งที่เก่งมากอยูส่ องแก๊งที่ฟอร์ ทกรี นนี่ ฉันขอพูดกับหัวหน้าและรอง
หัวหน้าหน่อยได้ไหม ถ้าเธอตัวโตและเก่งจริ ง คงจะไม่วา่ อะไรใช่ใหม่ที่จะขึ้นมาทักทายกับนักเทศน์
ผอมคนนี้บา้ ง”
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า ทาไมข้าพเจ้าถึงได้กล่าวเช่นนี้ ออกไปแต่มาบัดนี้ เมื่อข้าพเจ้าหวนไปนึกถึง
เรื่ องเก่า ๆ บางทีนนั่ จะเป็ นคากล่าวที่น่ากล่าวที่สุดก็ได้ ไม่มีใครขยับเขยื้อนสักครู่ หนึ่ง แล้วมีคนหนึ่ง
ทางท้ายกลุ่มพูดขึ้นว่า
“เป็ นอะไรล่ะ บัก๊ บอร์ ด กลัวรึ ไง?”
มีเด็กร่ างใหญ่ผวิ ดาคนหนึ่งก้าวออกมาจากทางตอนท้ายกลุ่มอย่างเชื่องช้า
เขาเดินขึ้นมา
ข้างหน้า เด็กคนที่สองเดินตามมาในมือถือไม้เท้า ทั้งสองคนสวมแว่นดา ตามทางที่เขาเดินฝ่ ากลุ่มเด็ก
ขึ้นมา เขาชวนเด็กอีกสองคนมาด้วย แล้วทั้งสี่ คนก็มายืนอยูเ่ บื้องหน้าข้าพเจ้า
“แตะมือกันก็ได้ คุณนักเทศน์” เขากล่าว “ผมชื่อบัก๊ บอร์ ด เป็ นหัวหน้าแก๊งอาจรรย์”
ข้าพเจ้ายังคงไม่เข้าใจศัพท์แผลง ๆ ที่คนในนิวยอร์ คใช้กนั แต่เมื่อเขายื่นมือออกมา ข้าพเจ้าก็
พยายามจะเอื้อมไปจับ “แตะมือกันเท่านั้นก็พอ คุณนักเทศน์” บัก๊ บอร์ ดกล่าว แล้วเขาก็เลื่อนมือมาแตะ
กับมือของข้าพเจ้า เขายืนสารวจข้าพเจ้าอย่างอยากรู ้อยากเห็นอยูส่ ักครู่ “ถูกของคุณ คุณนักเทศน์ คุณทา
ให้เราสนใจเรื่ องของคุณได้”
แล้วบัก๊ บอร์ ดก็แนะนาให้ขา้ พเจ้ารู ้จกั รองหัวหน้า ชื่อสแต๊กโค้ช กับสมุนมือขวาของเขาอีกสอง
คน
ข้าพเจ้าใจเต้นเป็ นตีกลอง บอกกับเด็กหนุ่มทั้งสี่ วา่ ไม่ใช่ขา้ พเจ้าหรอกที่ทาให้เขาสนใจ แต่เป็ น
พระวิญญาณของพระเจ้า ข้าพเจ้าบอกเขาว่า พระเจ้าทรงพยายามจะแทรกผ่านความเย่อหยิง่ ลงไปสู่ ใจ
เขา ผ่านความจองหอง” ข้าพเจ้าพูดพลางมองสบตาเขา “กับความอิ่มอกอิ่มใจของเธอลงไป ทั้งหมดนี้
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เป็ นเหมือนเปลือกที่หุม้ ความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวและความหวาดหวัน่ ของตัวเธอ
พระวิญญาณ
อยากจะเข้าไปภายในเปลือกนั้น แล้วช่วยให้เธอตั้งตัวใหม่อีก”
“แล้วเราจะต้องทาอะไรบ้างล่ะ?”
“จะทาอะไรน่ะรึ ?” ข้าพเจ้าถาม “อ้าว ก็คุกเข่าลงตรงนี้แหละ บนถนนนี่ ขอให้พระวิญญาณของ
พระเจ้าเข้ามาในชีวติ ของเธอ เพื่อจะได้เป็ นคนใหม่น่ะซิ เป็ นไปได้ทีเดียวนะ”
นิ่งกันอยูน่ าน เป็ นครั้งแรกที่ขา้ พเจ้าเกิดสงสัยว่า กลุ่มคนกาลังคอยดูอยูอ่ ย่างเงียบกริ บ ดูวา่ จะ
เกิดอะไรขึ้น ในที่สุดสแต๊กโค้ช ก็พดู ขึ้นด้วยเสี ยงแตกพร่ าจนผิดสังเกตว่า
“บัก๊ บอร์ ด แกทามั้ยล่ะ ถ้าแกทากันก็ทา”
เบื้องหน้าสายตาที่แสดงความฉงนฉงายของข้าพเจ้านั้นเอง หัวหน้าทั้งสองของแก๊งที่น่ากลัว
ที่สุดในยิวยอร์ ค ทรุ ดตัวลงคุกเข่าอย่างเชื่องช้า สมุนคู่ใจของเขาทาตามลูกพี่ ต่างคนต่างถอดหมวกออก
ถือไว้อย่างคารวะ มีอยูส่ องคนที่สูบบุหรี่ ต่างเอาบุหรี่ ออกจากปาก ขว้างลงไปในท่อระบายน้ า ข้าพเจ้า
อธิ ษฐานสั้น ๆ ว่า
“พระเยซูเจ้าข้า” ข้าพเจ้ากล่าว “ลูกทั้งสี่ ของพระองค์ที่อยูท่ ี่นี่ กาลังทาสิ่ งที่ยากเหลือเกิน เขา
กาลังคุกเข่าอยูเ่ บื้องหน้าทุกคน ขอให้พระองค์เข้ามาสู่ ใจเขา และเปลี่ยนใจให้เขามีจิตใจใหม่ เขา
ต้องการให้พระองค์เอาความเกลียดชัง ชอบวิวาทและความหงอยเหงาออกไปจากใจ เขาอยากจะทราบ
เป็ นครั้งแรกในชีวิตเขาว่า เขายังมีคนที่รักเขาอยูจ่ ริ ง ๆ เขากาลังขอพระองค์อยู่ และพระองค์จะไม่ทาให้
เขาผิดหวังแน่ อาเมน”
บัก๊ บอร์ ด กับ สแต๊กโค้ช ลุกขึ้นยืน สมุนของเขายืนตามเขายังคงก้มหน้าอยู่ ข้าพเจ้าคิดว่าเขาคง
อยากจะออกไปอยูต่ ามลาพังสักครู่ อาจจะไปหาโบสถ์ที่ไหนสักแห่งก็ได้
เด็กทั้งสี่ หนั กลับ เดินฝ่ าผูค้ นออกไปโดยไม่พดู จากระไร
จิมมี่กบั ข้าพเจ้าออกไปจากฟอร์ ทกรี นอย่างพิศวงงงงวยในข้อที่วา่
เรานึกไม่ถึงว่าพระเจ้าจะ
ตอบคาอธิ ษฐานของเราอย่างน่าแปลกประหลาดถึงเพียงนี้ บัก๊ บอร์ ด สแต๊กโค้ช กับสมุนคู่ใจอีกสองคน
คุกเข่าอยูต่ รงสี่ แยก ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว
เราได้เตรี ยมตัวรับปฏิกิริยาของหัวหน้าแก๊งมัวมัวอย่างเปิ ดเผย หลังจากที่หวั หน้าแก๊งอาจารย์
ออกไปแล้ว เด็กกลุ่มนั้นก็พากันตะโกนว่า
“อิสราเอล นิกกี้ ตาแกบ้างละทีน้ ี ออกไปเถอะน่า พวกนิ โกรเขาไม่กลัวอะไรดอก ทาหน้าหดไป
ได้” เสี ยงตะโกนยุให้เขาก้าวออกมาข้างหน้า
อิสราเอล หัวหน้าแก๊งเป็ นเด็กดีคนหนึ่งที่ขา้ พเจ้าเคยพบมา เขาเอื้อมมือมาสัมผัสมือกับข้าพเจ้า
อย่างสุ ภาพ
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นิกกี้น้ นั ต่างออกไป ข้าพเจ้าจาความคิดของตนได้ดีเมื่อข้าพเจ้าหันมาดูหน้าเขา เขามีใบหน้า
กร้าวที่สุดเท่าที่ขา้ พเจ้าเคยพบ
“สวัสดี นิกกี้” ข้าพเจ้าเอ่ยทัก
เขาปล่อยให้ขา้ พเจ้ายืน่ มืออกมาค้าง ไม่มองแม้แต่หน้าข้าพเจ้า เขาสู บบุหรี่ พน่ ควันโขมงออกมา
ทางมุมปาก
“ให้นรกกินเถอะ ผ่าซิ ”เขาว่า เขามีวธิ ีเค้นคาพูดออกมาแปลก ๆ ทาให้เกือบจะเหมือนคนติดอ่าง
ไป
“เธอคงไม่ชอบหน้าฉันเท่าไหร่ ซินิกกี้” ข้าพเจ้าว่า “แต่ฉนั มีความรู ้สึกต่อเธอต่างออกไป ฉันรัก
เธอ นิกกี้” แล้วข้าพเจ้าก้าวเข้าไปหาเขาก้าวหนึ่ง
“เข้ามาใกล้กนั ละก้อ” เขาพูดเค้นเสี ยง “เป็ นได้เจี๋ยนเสี ยเลย”
“ก็ได้” ข้าพเจ้าตกลง “แม้วา่ เธอจะแล่เนื้อฉันออกเป็ นชิ้น ๆ เอาตากไว้บนถนนนี้ ทุกชิ้นก็คงจะ
รักเธออยูด่ ี” เมื่อข้าพเจ้าพูด ข้าพเจ้าก็นึกในใจว่า เธอไม่มีวนั ดีได้แน่ นิกกี้ ไม่มีความรักใดในโลกนี้ที่จะ
เข้าไปสู่ ใจเธอได้ดอก
ก่อนที่เราจะออกจากตาบลบรุ๊ กคลิน เราได้พาบัก๊ บอร์ ดกับสแต๊กโค้ชไปติดต่อกับศาสนาจารย์
ประจาท้องถิ่นจะได้ช่วยทางจิตใจของเขาให้ดีข้ ึน “ฉันคิดว่า เราควรจะหมัน่ ตรวจตราดูเขาบ้าง” ข้าพเจ้า
พูดกับจิมมี่ อันที่จริ งแล้ว เราทั้งสองคนคิดตรงกันว่า พวกเด็ก ๆ กาลังจะเล่นตลกกับเรา
เมื่อข้าพเจ้าปรับทุกข์เรื่ องนี้กบั เกว็นที่บา้ น เธอดุขา้ พเจ้าใหญ่
“เดวิด วิคเคอร์สัน” เธอว่า “คุณไม่รู้ดอกหรื อว่าคุณได้มาตรงตามความต้องการของคุณแล้ว คุณ
ขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าทาการอัศจรรย์ แล้วคุณก็ได้รับสิ่ งที่คุณพยายามจะเถียงว่าไม่ใช่ คนที่เขา
ไม่เชื่อการอัศจรรย์เขาไม่อธิ ษฐานขอให้เกิดการอัศจรรย์ดอก”
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8
คืนวันหนึ่งในฤดูร้อน เดือนเมษายน ค.ศ. 1958 ข้าพเจ้าเดินไปตามถนนจอแจแห่งหนึ่งใน
แถบสเปญฮาร์ เล็ม พลันหูก็ได้ยนิ เสี ยงเพลง
ข้าพเจ้าต้องแปลกใจที่ทานองเพลงนั้นเป็ นทานองเพลงสวดที่เราร้องกันในโบสถ์ แต่เนื้ อร้อง
นั้นเป็ นภาษาสเปญ
ข้าพเจ้าเดินขึ้นบันไดไปสู่ ช้ นั สองซึ่ งเป็ นชั้นที่เสี ยงเพลงลอยมา แล้วเคาะประตู ประตูแง้มออก
ช้า ๆ แต่เมื่อแสงไฟส่ องมาต้องใบหน้าข้าพเจ้า ผูห้ ญิงที่ยนื อยูภ่ ายในห้องนั้นสะดุง้ เล็กน้อยเธอตื่นเต้น
เสี ยจนงับประตูกลับครึ่ งหนึ่ง แล้วหมุนตัวกลับไป พูดเป็ นภาษาสเปญอย่างเร็ วปรื๋ อ ไม่ชา้ ก็มีหลายคน
ออกมาที่ประตูมีใบหน้ายิม้ แย้มฉันมิตร เดินมาจูงข้าพเจ้าเข้าไปในห้องนั้น
“คุณเดวิดน่ะเอง” ชายคนหนึ่งพูดขึ้น “คุณเป็ นนักเทศน์คนที่เขาลากตัวออกมาจากศาลวันนั้น
ใช่ไหม?”
“ใช่ครับ”
“เราอธิ ษฐานเพื่อคุณมาหลายวันแล้วครับ และเดี๋ยวนี้ คุณก็มาอยูท่ ี่นี่” ชายคนหนึ่ง เขาชื่อวินเซน
ออร์เทซ เป็ นศาสนาจารย์ของโบสถ์เล็ก ๆ แห่งนั้น “เราอยากทราบว่าทาไมคุณถึงได้ไปที่หอ้ งพิจารณา
คดีน้ นั ” เขาพูด
คืนนั้น ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสเล่าให้คนเหล่านัน่ ฟังว่า พระเจ้าได้ทรงนาข้าพเจ้าไปสู่ ถนนในนคร
นิวยอร์ คอย่างไร ข้าพเจ้าเล่าถึงเรื่ องที่ขา้ พเจ้าทราบถึงปั ญหาของพวกเด็ก ๆ กลางถนนเล่าถึงความฝัน
ของตนที่อยากจะเห็นเด็กเหล่านั้นกลับเนื้อกลับตัวใหม่ แล้วข้าพเจ้าก็สรุ ปว่า “เราก็ได้เห็นแล้วว่า พระ
วิญญาณของพระเจ้าเข้าถึงจิตใจของเขาที่ถนนนั้น ผมคิดว่านี่เป็ นเพียงการเริ่ มต้นเท่านั้น สักวันหนึ่ง เขา
คงจะมีบา้ นของเขาเอง”
เมื่อข้าพเจ้ากล่าวจบลง เขาก็หนั ไปปรึ กษากันอย่างตื่นเต้นอยูส่ ักครู่ หนึ่ง แล้วดุนหลังให้วนิ เซน
ออร์ เทซลุกขึ้นพูดแทนพวกเขา
“พรุ่ งนี้คุณกลับมาปรึ กษาเราอีกทีได้ไหมครับ” เขาพูด “แล้วเราจะได้นดั พวกศาสนาจรรย์มาฟัง
คุณพูด” ข้าพเจ้าก็รับปากกับเขา
“คุณพักอยูท่ ี่ไหนล่ะครับ” อาจารย์ออร์เทซถาม “เราจะโทรศัพท์ไปถึงคุณได้ที่ไหนและเวลา
ไหนบ้าง”
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ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่า ข้าพเจ้าไม่มีที่อยูใ่ นนิวยอร์ คนี้ไม่มีเงินแม้แต่จะเช่าห้องพักราคาถูก ๆ อยู่
“อันที่จริ งแล้ว”ข้าพเจ้ากล่าว “ผมนอนในรถผม”
ศาสนาจรรย์ออร์ เทซมีสีหน้าตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชดั “คุณไม่ควรทาอย่างนั้น” เขาว่า แล้ว
เมื่อเขาแปลคาพูดของข้าพเจ้า ทุกคนในห้องนั้นพยักหน้าเป็ นเชิงเห็นด้วย “อันตรายเหลือเกิน มีอนั ตราย
มากกว่าที่คุณคาดเสี ยอีก คุณต้องมาค้างคืนอยูใ่ นบ้านเรา คืนไหนที่คุณมาในเมือง ขอให้มาค้างกับพวก
เราเถอะ”
ข้าพเจ้ารับความกรุ ณานี้ ดว้ ยใจกตัญญูอย่างยิง่ ศาสนาจารย์ออร์ เทซ แนะนาข้าพเจ้าให้รู้จกั กับ
ภรรยาของเขา ชื่อ ดีเลีย และเขาพาข้าพเจ้าไปที่หอ้ งว่างห้องหนึ่ง มีเตียงไม้อยูใ่ นห้องนั้นด้วย ต่อมา
ข้าพเจ้าจึงได้ทราบว่า สามีภรรยาที่น่าเคารพคู่น้ ีไม่ได้สะสมอะไรไว้เลย นอกจากสิ่ งที่จาเป็ นแก่การ
ดารงชีวิตจริ ง ๆ ทุกสิ่ งนอกนั้นเขาใช้ช่วยในการงานของพระเจ้าหมด
เช้ าวันรุ่ งขึน้ ข้าพเจ้าใช้เวลาอธิษฐานพระเจ้า ขณะที่ขา้ พเจ้าอธิษฐาน ศาสนาจรรย์ออร์ เทซก็คง
จะไปโทรศัพท์ เพราะเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปถึงโบสถ์ที่ ๆ นัดหมาย มีผแู ้ ทนมาจากที่ประชุมต่าง ๆ
ของสเปญถึง 65 แห่ง มาชุมนุมฟังข้าพเจ้าพูด
ข้าพเจ้าก็บอกกับเขาตรง ๆ ว่า ข้าพเจ้าไม่รู้วา่ จะทาประการใดต่อไปดี ข้าพเจ้าคิดไม่ออกว่า ควร
จะทาเช่นที่ฟอร์ทกรี นอีกไหม แต่ทาในวงกว้างกว่านั้น ก่อนเลิกประชุม เขาก็ได้วางแผนไว้ขา้ พเจ้า เขา
จะจัดให้มีการประชุมสังสรรค์กนั ในหมู่พวกวัยรุ่ นในสนามกรี ฑาเซนต์นิโคลัส ซึ่ งเป็ นสถานที่ ๆ มีการ
แข่งขันชิงรางวัลในยิวยอร์ ค ที่นนั่ ข้าพเจ้าจะได้พดู ให้เด็กหลาย ๆ แก๊งฟังพร้อม ๆ กัน
ข้าพเจ้าชักลังเล ประการแรก ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าการชุ มนุมครั้งใหญ่น้ ีจะเป็ นการกระทาที่ถูก
ทาง ที่จะนาเราให้เข้าถึงเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้ “แล้วก็ยงั มีปัญหาเรื่ องเงินอีก” ข้าพเจ้ากล่าว “จะต้องใช้เงิน
เป็ นพันดอลล่าร์ (หมื่นบาท) ในการเช่าสนามกรี ฑาใหญ่เช่นนั้น”
ทันใดนั้น ทางแถวที่นงั่ ตอนหลังของโบสถ์ได้เกิดวุน่ วายกันขึ้น
ชายคนหนึ่งลุกขึ้นยืนตะโกนอะไรอยูโ่ หวกเหวก ในที่สุดข้าพเจ้าก็เข้าใจ “เดวี”่ เขากล่าว “ทุก
อย่างเรี ยบร้อย ทุกอย่างจะเรี ยบร้อย”
ข้าพเจ้าคิดว่า เขาคลัง่ ไปก็เลยไม่ใส่ ใจเท่าใด แต่พอเลิกประชุมชายคนนั้นก็ข้ ึนมาแนะนาตัวเอง
เขาชื่อ บีนิกโนเดลกาโดเป็ นอัยการ เขาย้าคาพูดของเขาอีกครั้งว่า ทุกสิ่ งจะเรี ยบร้อย”
“เดวี่ คุณไปที่สนามกรี ฑา เซนต์ นิโคลัส” เขาว่า “ไปเช่าสถานที่ แล้วกล่าวปราศรัยกับเด็กพวก
นั้น ทุกสิ่ งจะเรี ยบร้อย
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ข้าพเจ้าคิดในใจว่า เขาคงเป็ นคนที่มกั ตื่นเต้นและชอบพูดเพ้อเจ้อ คุณเดลกาโดเห็นข้าพเจ้าทา
หน้างง เขาจึงดึงธนบัตรปึ กใหญ่อย่างที่ขา้ พเจ้าไม่เคยเห็นเลยออกมาจากกระเป๋ า “คุณไปปราศรัยกับเด็ก
พวกนั้นเถอะ เดวี่ ผมจะเช่าสถานที่เอง” แล้วเขาก็ทาตามคาพูดของเขา
นี่เป็ นเหตุการณ์ที่ทาให้ขา้ พเจ้าเข้ามาพัวพันกับแผนการชุ มนุมเยาวชนครั้งใหญ่ ที่สนามกรี ฑา
เซนต์นิโคลัส ในสัปดาห์ที่สองของเดือน กรกฏาคม ปี ค.ศ. 1958
เมื่อข้าพเจ้ากลับบ้าน ไปเล่าข่าวนี้ให้ใคร ๆ ฟัง ทุกคนตื่นเต้น มีเกว็นเท่านั้นที่เงียบไปสักครู่
“คุณรู้ไหม” เธอว่า “นัน่ เป็ นเวลาที่ฉนั จะคลอดลูกพอดี”
จริ งซิ ข้าพเจ้าไม่ทนั คิด แต่ผทู ้ ี่เป็ นสามีจะบอกแก่ภรรยา ของเขาได้อย่างไรเล่า? ข้าพเจ้าบ่น
พึมพาถึงเรื่ องเด็กที่คลอดเกินกาหนด เกว็นหัวเราะ
“เด็กจะคลอดตามกาหนด แต่คุณมัวใจลอยอยูน่ ่ะซิ เลยไม่รู้ ดิฉนั ไม่คิดว่าคุณจะรู ้วา่ ตนมีลูก
จนกระทัง่ ลูกเดินเข้าไปหาแล้วเรี ยกคุณว่า พ่อ นัน่ แหละ”
จริ งเสี ยยิง่ กว่าจริ งอีก
ข้ าพเจ้ าจัดให้มีงานชุมนุมขึ้นในเวลาพักผ่อนประจาปี ของข้าพเจ้า จะได้ไม่ตอ้ งขาดงานทาง
โบสถ์ พอถึงเดือนกรกฏาคมข้าพเจ้าก็ได้ไปอยูท่ ี่ห้องของครอบครัวออร์ เทซเสี ยเป็ นส่ วนมากทางโบสถ์
ต่าง ๆ ของชาวสเปญ เอาป้ ายโมษณาใหญ่ออกติดทัว่ นิ วยอร์ ค ประกาศถึงวันชุมนุ มนั้น แล้วฝึ กคน
มากมายสาหรับเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา และชี้ทางชีวติ ให้แก่ผทู ้ ี่คิดจะตั้งต้นชีวติ ใหม่เขาจัดแจงเรื่ องดนตรี
จัดเตรี ยมคนสาหรับเชิญคนเข้ามา และจัดเตรี ยมสนามกรี ฑาไว้
ขณะที่ขา้ พเจ้าเดินไปตามถนนสายต่าง ๆ สนทนาปราศรัยกับเด็กหนุ่มสาวทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่
เคยคิดมาก่อนเลยว่า นี่จะเป็ นสิ่ งที่ยากเย็นยิง่ สาหรับเขา สิ่ งที่เป็ นเรื่ องธรรดา ๆ สาหรับท่านและข้าพเจ้า
เพียงแต่ไปสักสามสี่ กิโลเมตรแล้วเข้าไปในตึกใหญ่…. กลับจะเป็ นอันตรายใหญ่หลวงสาหรับพวกเขา
ไปประการแรก เขาไม่อยากออกไปพ้นถิ่นของตน เขาเกรงว่าในขณะที่เขาผ่านถิ่นของแก๊งอื่นจะมีใคร
กระโจนเข้าทาร้ายเขาทั้งยังเกรงคนจานวนมาก ๆ อีกด้วย เกรงว่าพวกเขาจะอดเกลียดชัง และโกรธเคือง
ไม่ได้ จะต้องถึงกับตะลุมบอนทาให้เกิดการนองเลือด
ที่แปลกที่สุดก็คือ เขาเกรงว่า การชุมนุมครั้งนี้จะทาให้เขาต้องร้องไห้ ข้าพเจ้าค่อย ๆ ตระหนัก
ขึ้นมาทีละน้อยว่าเยาวชนเหล่านี้กลัวนักกลัวหนาในเรื่ องน้ าตา
คืนหนึ่ง หลังจากที่ขา้ พเจ้ากลับมาจากห้องใต้ถุนตึกอันเป็ นแหล่งมัว่ สุ มของแก๊ง ก.ร.พ. เพื่อ
บอกข่าวจัดงานชุมนุมเยาวชนให้เขาทราบ มีผมู ้ าเคาะประตูห้องของออร์ เทซ คุณนายออร์ เทซเลิกคิ้ว
มองดูผเู ้ ป็ นสามี เขาสัน่ ศีรษะเป็ นการแสดงว่าเขาไม่ได้นดั หมายให้ใครมาพบ คุณนายออร์ เทซจึงวางมีด
ที่ตนกาลังใช้หนั่ เนื้ ออยูล่ ง เดินไปเปิ ดประตู
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ที่นอกประตูน้ นั มาเรี ยยืนอยู่ พอเธอก้าวเข้าไปในห้องข้าพเจ้าก็รู้วา่ เธอกาลังคลัง่ อยากจะได้เฮ
โรอิน ดวงตาของเธอวาวอย่างผิดสังเกต ผมเผ้าตกลงปรกหน้ารุ งรัง มือสั่นเทา
“มาเรี ย” ข้าพเจ้าเรี ยกพลางลุกขึ้น “เข้ามาซิ ”
มาเรี ยเดินเข้ามากลางห้อง ถามน้ าเสี ยงห้วน ๆ ด้วยกิริยาค่อนข้างหยาบคายว่า ทาไมเราถึงได้
พยายามจะเลิกแก๊งของเธอเสี ย
“เธอหมายความว่ายังไง มาเรี ย” ดีเลีย ออร์เทซถาม
“ก็มาแล้วพยายามจะให้พวกเราไปสวดน่ะซิ ฉันรู ้จกั คุณดีหรอกน่า คุณอยากจะแยกพวกเราน่ะ
เอง”
พอดีลูกของคุณออร์เทซเดินเข้ามาในห้อง ดีเลียผละออกมายืนใกล้ ๆ ลูกของเธออย่างไม่ได้
ตั้งใจ ขณะนั้นเองมาเรี ยปราดไปที่โต๊ะที่ดีเลียวางมีดหัน่ เนื้อเอาไว้ พริ บตาเดียว มีดก็มาอยูใ่ นมือเธอ
ใบมีดยาวขาววับ ดีเลียรี บกระโดดเข้าขวางระหว่างมาเรี ยกับลูกของเธอ วินเซอผลุนผลันลุกขึ้นปราดเข้า
ไป

เธอกระโจนเข้าไปปั ดมีดตกลงจากมือมาเรี ย
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“ถอยออกไปนะ” มาเรี ยตะโกนก้อง วินเซนชะงักเมื่อเห็นเด็กสาวเงื้อมีดขึ้นจ่อคอ “เอาล่ะ” เธอ
ว่า “ฉันจะเชือดคอตายให้เหมือนกับหมูเลย อยากจะดูไหมล่ะ”
พวกเราทุกคนที่อยูใ่ นห้องนั้น รู ้ดีถึงเรื่ องคนติดยาเสพติดที่ไม่มีหวังหาย และรู ้วา่ นี่ไม่ใช่เรื่ องขู่
กันเล่น ๆ หรื อแกล้งทา ดีเลียเป็ นคนพูด เธอพูดเสี ยเร็ วถึงชีวติ ของมาเรี ยที่ยงั จะอยูไ่ ด้อีกนานและจะทา
ประโยชน์ให้ใคร ๆ ได้ “พระเจ้าทรงต้องการเธอจ้ะมาเรี ย” ดีเลียพูดซ้ าแล้วซ้ าอีก
ห้านาทีผา่ นไปอย่างเชื่องช้า แต่ดีเลียก็ยงั พูดต่อไป มาเรี ยลดมีดต่าลง ๆ จนกระทัง่ ในที่สุด มือที่
ถือมีดนั้นห้อยตกอยูข่ า้ งกาย ดีเลียยังคงพูดต่อไป พลางค่อย ๆ กระเถิบตัวไปใกล้มีดจนในที่สุดเธอก็
กระโจนเข้าไปอย่างว่องไว ปั ดมีดตกลงจากมือมาเรี ย
มีดกระทบพื้นห้องดังเปรื่ อง
มันหมุนไปรอบ ๆ ส่ วนเด็กน้อยร้องไห้จา้
มาเรี ยไม่พยายามแย่งมีดกลับมาอีก เธอยืนนิ่งอยูก่ ลางห้อง ทันใดนั้น เธอก็ครางออกมา แล้วซบ
หน้าลงกับฝ่ ามือ “สาหรับฉันมันสายไปเสี ยแล้ว” เธอพูด “ฉันติดเสี ยจนหมดหนทางแก้”
“ก็ทาไมเธอไม่เปิ ดโอกาสให้พระเจ้าบ้างล่ะ?” ข้าพเจ้าถามเธอ
“ไม่หรอก สาหรับฉันไม่เอาแน่”
“ถ้างั้นก็ให้คนอื่นเขามาบ้างซิ คิดดูให้ดี บางทีเขาอาจจะพบหนทางก่อนที่ทุกอย่างมันจะสาย
เกินไป”
มาเรี ยยืดตัวขึ้นตรง ดูเธอใจเย็นลง เธอยักไหล่แล้วว่า “มันอยูท่ ี่คุณต่างหาก ถ้าคุณจัดให้สนุก ๆ
เขาก็มากันเองแหละ” มาเรี ยพูด แล้วเดินออกไปจากห้องของออร์ เทซ หน้าเชิ ด แกว่งสะโพกตามสบาย
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9
เราเตรียมรถประจาทางสายต่ าง ๆ ไว้รับแก๊งต่าง ๆ มาจากถิ่นของตนโดยไม่ให้แวะที่ใดเลย
จนกว่าจะมาถึงสนามกรี ฑามีคนมาจากโบสถ์ต่าง 65 แห่ ง มาช่วยในงานชุมนุม คนเหล่านี้จะเที่ยวไป
บอกพวกแก๊งต่าง ๆ ถึงการจัดเตรี ยมครั้งนี้
สี่ วนั แรกของวันชุมนุม ข้าพเจ้ารู้สึกท้อใจมาก สนามกรี ฑาจุคนได้ 7000 คน คืนที่สี่มีคนมา
เพียง 100 คนเท่านั้นข้าพเจ้าเองรู ้สึกว่ายากมากที่จะพูดในที่ ๆ เกือบจะไม่มีผคู ้ นเช่นนี้ พวกหนุ่มสาวที่มา
ก็เฝ้ าแต่พน่ ควันบุหรี่ โขม่ง และพูดจาหยาบโลน
ที่ร้ายที่สุดคือ พวกเด็ก ๆ ชอบฮาป่ าเมื่อมีใครไม่เข้าใจอะไร หรื อเขาไม่เชื่อ เขาก็จะหัวเราะกัน
ยกใหญ่ คืนที่สี่น้ นั สถานการณ์เลวร้ายที่สุด ข้าพเจ้าทาอย่างดีที่สุดที่จะจัดให้การประชุ มนั้นเป็ นระเบียบ
และน่าเลื่อมใสแล้วฉับพลันนั้นเองคนหนึ่งในบรรดาแก๊งวัยรุ่ น หัวเราะกันคิกคักขึ้น คนอื่นพากัน
หัวเราะตาม และก่อนที่ขา้ พเจ้าจะหยุดยั้งการหัวเราะของเขาได้ คนอื่น ๆ ก็พาหัวเราะท้องคัดท้องแข็ง
ข้าพเจ้าเลิกประชุมในวันนั้นเร็ วกว่าปกติ แล้วกลับไปบ้านด้วยความระทมใจ เตรี ยมพร้อมที่จะ
เลิกล้ม
“พระเจ้า เจ้าข้า” ข้าพเจ้ากล่าวขึ้นอย่างโกรธเต็มที “เรายังไม่ได้เข้าถึงเด็กพวกนี้เลย ข้าพเจ้าจะ
ทาประการใดดีเล่า?”
และก็เป็ นเหมือนเช่นทุกครั้ง ทาไมนะข้าพเจ้าจึงจะต้องเรี ยนรู ้อยูเ่ รื่ อยทุกครั้ง?... เมื่อข้าพเจ้า
ตั้งใจถามครั้งใดข้าพเจ้าก็ได้คาตอบเสมอ
ข้ าพเจ้ าได้ พบกับโจโจในวันรุ่ งขึ้นในตาบลบรู๊ คลินโจโจเป็ นหัวหน้าแก๊งเกาะมังกร ซึ่ งเป็ นแก๊ง
เด็กกลางถนนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนั้น เด็กคนที่ช้ ีให้ขา้ พเจ้าดูโจโจไม่ยอมแนะนาให้ขา้ พเจ้ารู ้จกั เขาว่า
“โจโจ อาจจะไม่ชอบก็ได้ เดฟ” ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเดินเข้าไปหาเด็กคนนี้ แต่ลาพัง แล้วยืน่ มือออกให้เขา
จับ
สิ่ งแรกที่โจโจปฏิบตั ิต่อข้าพเจ้าก็คือ ตบมือข้าพเจ้าออกไปแล้วเขาก็ชะโงกตัวมาถ่มน้ าลายรด
รองเท้าของข้าพเจ้า ตามธรรมเนียมของพวกแก๊งแล้ว นี่ แสดงว่าเขาไม่ให้ความเคารพนับถือเลย เขาเดิน
ผละออกไปนัง่ บนม้ายาวตัวหนึ่ง หันหลังให้ขา้ พเจ้า
ข้าพเจ้าเดินไปนัง่ ข้าง ๆ แล้วถามว่า “เธออยูท่ ี่ไหนล่ะ โจโจ”
“นี่ อ้ายนักเทศน์ อัว๊ ไม่อยากจะเจรจากับลื้อหรอก อัว๊ ไม่มีธุระอะไรกับลื้อเลยนะจะบอกให้”
“แต่ฉนั มีธุระกับเธอนี่ ฉันจะอยูท่ ี่นี่จนกว่าจะรู ้วา่ เธออยูท่ ี่ไหน”
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“อ้ายนักเทศน์” โจโจพูด “ลื้อกาลังนัง่ อยูใ่ นห้องรับแขกของอัว๊ แล้วละ”
“อ้าว ก็แล้วถ้าฝนตกล่ะ เธอไปอยูท่ ี่ไหน?”
“อัว๊ ก็ยา้ ยไปในห้องพักน่ะซี ในทางรถไฟใต้ดินไง”
โจโจสวมรองเท้าผ้าใบสกปรก นิ้วเท้าโผล่ออกมานอกรองเท้าขวา เสื้ อดามอมแมม กางกางสี
กากีที่สวมอยูก่ ็หลวมโคร่ งเขามองดูรองเท้าข้าพเจ้าก็เห็นว่ามันใหม่เอี่ยม
โจโจว่า “นี่อา้ ยนักเทศน์เศรษฐี สาหรับลื้อมันก็พดู ได้ง่าย ๆ น่ะซี วา่ พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวติ
คนได้ ก็ล้ือมันมีเกือกใหม่ ๆ ใส่ สวมชุดใหญ่ให้เข้ากัน ดูอวั๊ บ้างซิ ! มันแสนจะโสโครก มีพี่นอ้ งถึงสิ บ
คน ต้องถูกตะเพิดออกมาเพราะไม่มีขา้ วพอให้กินกัน”
โจโจพูดถูกแล้ว แล้วที่นนั่ เองบนม้ายาวสาธารณะ ข้าพเจ้าถอดรองเท้าออก ขอให้เขาลองสวมดู
“งงไปหรื อไง? จะลองพิสูจน์อะไรดูล่ะ หรื อว่าจะพิสูจน์ดูวา่ ตัวจะใจดีพอมั้ย อัว๊ ไม่ใส่ เกือก
เหม็นตึของลื้อดอก”
“ก็บ่นเรื่ องรองเท้าใช่ใหมล่ะ ใส่ ดูซิ”
โจโจว่า “ผ่าวะ อัว๊ ไม่เคยใส่ เกือกใหม่เลย”
“ก็ใส่ เสี ยซิ”
โจโจสวมรองเท้านั้นอย่างโกรธ ๆ ไม่พดู จาว่ากระไร แล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นเดินจากไป ทั้ง ๆ ที่
สวมถุงเท้าเปล่าไปยังที่ ๆ รถข้าพเจ้าจอดอยู่ ซึ่ งอยูห่ ่างออกไปประมาณสองช่วงตึกใคร ๆ คงจะเห็น
ข้าพเจ้าเป็ นตัวตลก จึงเหลียวมองแล้วหัวเราะกันใหญ่ พอข้าพเจ้าขึ้นรถ โจโจก็เดินมาทันข้าพเจ้า เขาพูด
ว่า “ลื้อลืมเกือกลื้อแน่ะ”
“เป็ นเกือกของเธอแล้วละ” แล้วข้าพเจ้าก็ข้ ึนรถ
“นี่นกั เทศน์” โจโจพูด ชะโงกหน้าเข้ามาทางกระจกประตูรถที่เปิ ดอยู่ “อัว๊ ลืมจับมือกับลื้อไป”
เราจึงจับมือกัน แล้วข้าพเจ้าก็ชวนเขาว่า “นี่เธอไม่มีที่อยูใ่ ช่ไหมเล่า เดี๋ยวนี้ฉนั เองก็ยมื เตียงเขา
นอน แต่ยงั มีเก้าอี้ยาวอยูต่ วั หนึ่งในห้องนัง่ เล่น บางทีเจ้าของบ้านที่เขาให้ฉนั พักอยูจ่ ะยอมให้เธอมาอยู่
ด้วยได้ เราไปถามเขาดูก่อนเถอะ”
“ตกลง” โจโจพูดในทานองนั้น
โจโจก้าวขึ้นมา แล้วเราขับรถไปยังห้องที่ขา้ พเจ้าพักอยู่
“คุณนายออร์เทซครับ” ข้าพเจ้าอึกอัก “นี่เป็ นหัวหน้าแก๊งเกาะมังกร โจโจ รู ้จกั กับคุณนายที่ให้
บ้านฉันอยูด่ ว้ ยชัว่ คราวเสี ยซิ ...เมื่อก่อนนี้ฉนั ก็ไม่มีที่จะนอนเหมือนกับเธอเหมือนกัน”
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แล้วข้าพเจ้าก็ขออนุ ญาตเธอให้โจโจพักอยูใ่ นบ้านของเธอชัว่ คราว เธอมองดูลูกเล็กสองคนของ
เธอแล้วมองดูมีดสปริ งที่โผล่ออกจากกระเป๋ าของเขา เธอเดินเข้าไปหา เอามือโอบบ่าโจโจอย่างกรุ ณา
แล้วว่า
“โจโจ เธอนอนที่เก้าอี้ยาวได้”
เป็ นการกระทาที่หา้ วหาญมาก เพราะเด็กพวกนี้ เป็ นอันตราย ข้าพเจ้าพาโจโจเลี่ยงออกไป แล้ว
บอกกับเขาว่า “เสื้ อเธอเหม็นสาบแล้ว ขณะนี้เราก็มีบา้ นอยู่ เราจะต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่ง ฉันมีเงินอยู่
8 เหรี ยญ (160 บาท) ให้เราไปซื้ อเสื้ อกางเกงใหม่ที่ร้านกันเถอะ
ดังนั้น ข้าพเจ้าก็สวมรองเท้าคู่เก่าของข้าพเจ้า แล้วไปที่ร้าน เขาเข้าไปในห้องหลังร้าน ถอด
เสื้ อผ้าชุดเก่าออกกองไว้บนพื้นตรงที่ตนถอดออกจากนั้นเอง ขากลับบ้าน โจโจเฝ้ าแต่มองดูรูปของตน
จากเงาที่สะท้อนจากกระจกหน้าร้าน “หุ่นไม่เลว...ไม่เลวเลย” เขาพูดแล้วพูดอีก
แต่ภายใต้เสื้ อผ้าชุดนั้น เขาก็คงเป็ นเด็กคนเดิมข้าพเจ้าเองต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่เสี ยก่อน โจ
โจจึงจะเปลี่ยนเป็ นคนละคนได้
เย็นวันนั้น ที่สนามกรี ฑายิง่ เลวกว่าทุกครั้ง มีเด็กหัวเราะเยาะเย้ย “ขัด” อยูเ่ ช่นเคย โจโจเฝ้ าดู
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น เขามาก็เพราะเขาอยากรู ้อยากเห็น เขาว่า เขาคิดว่าทั้งหมดนั้นเหลวไหล
ไม่เป็ นเรื่ อง
หลังจากนั้น ขณะที่ขา้ พเจ้าขับรถกลับ ข้าพเจ้ารู ้สึกเคืองมาก ทันใดนั้น โจโจก็พดู ขึ้นว่า
“นักเทศน์คุณพยายามมากไปน่ะ”
ข้าพเจ้าเห็นจริ งดังที่เขาว่า
ข้าพเจ้าพยายามจะทาอะไรต่ออะไรเองแทนที่จะปล่อยให้พระ
วิญญาณของพระเจ้ากาจัดความหยาบกระด้างนั้น พอข้าพเจ้าคิดได้ ข้าพเจ้าก็หวั เราะเสี ยยกใหญ่แต่โจโจ
ไม่พอใจ
“นี่หยุดเสี ยทีเถอะ นักเทศน์”
“ฉันหัวเราะก็เพราะว่า เธอช่วยชี้ให้ฉนั เห็นน่ะซิ ตั้งแต่น้ ี ไป ฉันจะไม่พยายามให้มากเกินไป
ฉันจะเปิ ดทางให้พระวิญญาณของพระเจ้าแทน”
โจโจเงียบไปสักครู่ เขาผงกศีรษะ
“ผมไม่เห็นรู ้สึกอะไรเลย” เขากล่าว “ไม่มีอะไรเลยสักนิด ทั้งไม่คิดว่าจะมีความรู ้สึกอะไรด้วย”
เราไม่ได้พดู อะไรกันอีก จนกระทัง่ เราขึ้นไปถึงห้องของคุณออร์ เทซ แล้วทันใดนั้น ขณะที่เขา
เดินนาข้าพเจ้าไป เขาก็เป็ นฝ่ ายพูดกับข้าพเจ้าขึ้นก่อน
“นี่แน่ะ คุณเดวี่ คุณกาลังจะได้ลูกใหม่ใช่ไหม?”
ข้าพเจ้าบอกโจโจว่า เกว็นจะไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลป่ านนี้เด็กอาจจะเกิดมาแล้วก็ได้
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“คุณว่า มีพระเจ้า แล้วพระองค์รักผม ถูกมั้ย”
“ถูกแล้ว” ข้าพเจ้าตอบ
“ดีละ ถ้ามีพระเจ้าจริ ง ผมอธิ ษฐานขอ พระองค์ก็จะต้องได้ยนิ คาอธิ ษฐานของผมถูกมั้ย”
“ถูกที่สุด”
“เอาละ คุณต้องการลูกผูช้ ายหรื อผูห้ ญิง”
ข้าพเจ้ามองเห็นหลุมพรางที่เขาขุดไว้ล่อข้าพเจ้าทันที แต่ขา้ พเจ้าก็คิดไม่ออกว่าจะทาอย่างไรใน
เรื่ องนี้ “นี่นะโจโจ” ข้าพเจ้ากล่าว “คาอธิ ษฐานไม่ใช่เครื่ องจักรในตูก้ ลที่จะหย่อนเงินลงไปแล้วได้ของ
ออกมานี่นา”
“ยังงั้นคุณก็ไม่แน่ใจว่าพระเจ้าทาได้ใช่ไหมล่ะ”
“ฉันไม่ได้พดู ยังงั้น”
“คุณต้องการอะไร ลูกผูช้ ายหรื อผูห้ ญิง”
ข้าพเจ้ารับกับเขาว่า เรามีลูกผูห้ ญิงแล้วสองคน และเราก็อยากจะได้ลูกผูช้ าย โจโจนิ่งฟังแล้วเขา
ก็วา่
“ถ้ามีพระเจ้าจริ ง และพระเจ้าทรงรักผม ก็ขอให้นกั เทศน์ผนู ้ ้ ีได้ลูกผูช้ ายเถิด”
นี่เป็ นคาอธิ ษฐานของโจโจ ที่อธิ ษฐานอย่างตั้งอกตั้งใจเมื่อเขาจบคาอธิ ษฐานเขาต้องกระพริ บ
ตาถี่ ข้าพเจ้ารี บกลับไปสู่ หอ้ งนอนของข้าพเจ้า อธิ ษฐานอย่างหนักที่สุดกว่าที่เคยอธิ ษฐานตั้งแต่มา
นิวยอร์ค
โจโจกับออร์ เทซ สามีภรรยากาลังหลับสนิทอยู่ เมื่อเสี ยงกริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้นในคืนนั้น ตอนตี
สองครึ่ ง
แม่ยายของข้าพเจ้าเองเป็ นคนโทรศัพท์มา “เดวิด!” คุณแม่เรี ยกมาตามสาย “แม่อดใจรอให้ถึง
พรุ่ งนี้ไม่ไหว แม่จะต้องบอกว่า ลูกของเจ้าเกิดแล้ว”
ข้าพเจ้ารวบรวมสตินึกถามอะไรท่านไม่ออก
“เดวิด เดวิด ลูกฟังอยูห่ รื อเปล่า?”
“ฟังอยูค่ รับ”
“อยากรู ้ไหมล่ะว่าเป็ นผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย”
“อยากรู ้มากกว่าที่คุณแม่คิดไว้เสี ยอีก”
“เดวิด ลูกได้ลูกชายตัวใหญ่เชียว หนักตั้ง 10 ปอนด์ (ห้ากิโล) แน่ะ”
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บางคนอาจจะว่านี่ไม่ใช่พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานจริ ง ๆ โอกาสที่เด็กจะเป็ นผูช้ ายนั้นมีถึง
ครึ่ งต่อครึ่ ง แต่ยงั มีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนั้น ที่เป็ นเรื่ องมหศจรรย์ยงิ่ เมื่อข้าพเจ้าปลุกโจโจขึ้น
เล่าให้เขาฟัง เขาเกาศีรษะยิก ๆ
“คิดให้ดีก่อนน่า” เขาว่า “คุณรู ้ไหมว่า มันหมายถึงอะไรคุณรู ้ม้ ยั ...”
ยังไม่ทนั ข้ามคืน โจโจก็เปลี่ยนไปเป็ นคนละคน เริ่ มต้นด้วยน้ าตาไหลพราก โจโจร้องไห้อย่าง
ขมขื่นระบายความเกลียดชังออกไปจากจิตใจจนหมดสิ้ น ร้องไห้เอาความสงสัยความกลัวออกไป เมื่อ
ร้องไห้จนพอใจแล้ว ในดวงใจของเขาก็มีที่ให้ความรักที่คริ สเตียนรู ้จกั ดีเข้ามาแทน เป็ นความรักที่ไม่
ต้องคอยให้พอ่ แม่หรื อนักเทศน์มาสอน
หรื อแม้แต่คอยให้พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานในทางที่เรา
ต้องการ ตั้งแต่วนั นั้นมา โจโจก็มีความรักที่เป็ นของเขาตลอดกาล ทั้งยังได้สอนบทเรี ยนที่ขา้ พเจ้า
จะต้องจดจาไว้จนตายแล้ว
เราผูเ้ ป็ นมนุษย์ปุถุชนอาจจะทาอะไร ๆ เป็ นอย่างมากเพื่อกันได้ และเราก็ควรจะทางานเพื่อกัน
แต่เป็ นพระเจ้าแต่ผเู ้ ดียวเท่านั้นที่จะเยียวยาจิตใจของเราได้
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10
เกือบจะถึงเวลาเริ่มประชุ มแล้ ว ในคืนหลัง ๆ นี้สถานที่ชุมนุมมีผคู ้ นพากันทยอยเข้ามา พวก
เยาวชนมากกว่าคืนก่อน ๆ ข้าพเจ้าเห็นว่า มีผมู้ าจากแก๊งอาจารย์ แก๊งมังกร ก.ร.พ. ท่ามกลางพวกนี้ คน
สุ ดท้ายเป็ น มาเรี ย
แต่ขา้ พเจ้าไม่เห็นพวกมัวมัวเลยแม้แต่สักคน ข้าพเจ้าเหลียวหาพวกที่สวมเสื้ อเชิ ร์ตสี แดงสด มี
ตัวอักษรใหม่ ม ม สองตัว
ข้าพเจ้าไม่สามารถจะลืมใบหน้าชวนมอง และท่าทางเปิ ดเผยของอิสราเอลหัวหน้าแก๊งมัวมัวได้
ข้าพเจ้าเป็ นคนเชิ ญแก๊งนี้มาในงานชุมนุมด้วยตัวเอง ในฐานะเป็ นแขกส่ วนตัวของข้าพเจ้าและบอกเขา
ว่า ข้าพเจ้าเช่ารถพิเศษไว้สาหรับพวกเขาด้วย พอข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าจะเก็บที่นงั่ แถวหน้าไว้สาหรับ
เขาเป็ นพิเศษ อิสราเอลก็รับปากว่าเขาจะมา และพาพวกเขามาด้วย
แต่คืนนี้ เป็ นคืนสุ ดท้ายแล้ว พวกเขาก็ยงั ไม่มา ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ารู ้วา่ ทาไม นิกกี้นนั่ เอง เขา
ยืนหน้าบึ้งเงียบอยูใ่ นขณะที่อิสราเอลกับข้าพเจ้าพูดกัน เขาเกลียดข้าพเจ้ากับทุกสิ่ งทุกอย่างที่ขา้ พเจ้า
เชื่อถือ
ข้าพเจ้าไปที่หน้าต่าง มองออกไปก็เห็นรถประจาทางคันหนึ่ งแล่นมา ข้าพเจ้าทราบทันทีวา่ ต้อง
เป็ นพวกมัวมัว ก่อนที่จะเห็นตัวคนเสี ยอีก ที่ทราบก็เพราะรถประจาทางคันนั้นเบนหัวรถเข้าจอดพรื ด
กับขอบถนนอย่างรวดเร็ ว เหมือนกับว่าคนขับอยากจะส่ งให้คนโดยสารออกไปเสี ยให้พน้ ๆ ประตูรถ
ทั้งข้างหน้าข้างหลังเปิ ดออก เด็กวัยรุ่ นเกือบ 50 คนกรู กนั ออกมา ต่างผลักกันตะโกนกันอย่าง
สนุกสนาน เด็กชายคนหนึ่ งขว้างขวดเหล้าเปล่าทิ้งเมื่อเขาออกมาจากรถ ระยะทางจากป้ ายจอดรถกับ
ประตูสนามกรี ฑาไม่ห่างกันเท่าไร แต่เขาก็ฉุดเด็กสาวหลายคนที่ยนื เตร่ อยูแ่ ถวหน้าประตูเข้ามาด้วย เด็ก
สาวเหล่านี้สวมกางเกงขาสั้นเต่อและแทบจะเรี ยกได้วา่ ไม่ได้ใส่ เสื้ อก็วา่ ได้ เพราะที่สวมอยูด่ ูเหมือน
เอี้ยมมากกว่า “พระเจ้า เจ้าข้า” ข้าพเจ้าร้องออกมาดัง ๆ “ข้าพเจ้าต้องตกที่นงั่ อะไรหนอ?”
ข้าพเจ้าขอให้ผทู ้ ี่ทาหน้าที่เชื้ อเชิ ญเก็บที่สามแถวหน้าไว้ แต่ไม่ได้บอกเขาว่า จะเก็บที่ไว้ให้ใคร
หัวหน้าคนเชิญแขกปราดเข้ามาหาข้าพเจ้า ทั้งตื่นเต้นและหัวเสี ย
“อาจารย์ครับ ผมไม่รู้วา่ จะทาอย่างไรดีแล้วละ” เขาฉุ ดข้าพเจ้าไปที่ธรรมาสน์แล้วชี้ไปที่สนาม
“โน่นแก๊งมัวมัว ผมไม่มีปัญญาจะเชิ ญเขาออกไปให้พน้ ที่ ๆ เก็บไว้เป็ นพิเศษนัน่ แล้วละ”
“ไม่เป็ นไรดอก ผมเก็บที่เหล่านั้นไว้ให้เขาเองแหละ พวกนั้นเป็ นเพื่อนผม”
เสี ยงข้าพเจ้ายืนยันมัน่ คงกว่าที่ใจตนรู ้สึก
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“ผมไม่ชอบเลย” ผูจ้ ดั การสนามกรี ฑาพูด “มีแต่พวกแก๊งก่อกวนทั้งนั้น จะไปทาให้เขาเงียบ
อย่างไรไหว?”
“คุณคิดว่าเราควรจะขอกาลังตารวจมาเพิ่มไหม? เผือ่ ว่าจะเกิดเรื่ องขึ้น” ศาสนาจารย์ที่รู้จกั พวก
แก๊งเหล่านี้ดีถาม
ข้าพเจ้าหันไปมองดูอีกครั้งหนึ่ง เด็กสาววัยรุ่ นคนหนึ่งของเราเป็ นนักร้องเสี ยงดี หน้าตางดงาม
ดังดาราภาพยนตร์ กาลังเดินออกไปกลางเวทีที่จดั ขึ้นตรงปลายด้านหนึ่งของสนาม
“คอยดูซิวา่ เมรี่ จะทาอย่างไร” ข้าพเจ้าว่า “อาจจะไม่ตอ้ งขอตารวจมาเพิ่มอีกก็ได้”
แต่เมื่อเมรี่ เริ่ มร้องเพลง เสี ยงโห่ร้อง เสี ยงเป่ าปากก็ยงิ่ ดังเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่า
“นี่ แม่ตุก๊ ตา หลังการแสดงแล้วปลีกเวลาให้ทรชนคนบาปหน่อยได้ไหม?”
“ชื่ออะไรจ๊ะ ที่รัก”
พวกเด็กผูช้ ายก็ลุกขึ้นยืนบนเก้าอี้เต้นบิดไปบิดมา พวกเด็กสาวก็หมุนตัวไปมาในระหว่างที่เมรี่
ร้องเพลงสวด เธอหันมามองข้าพเจ้าซึ่ งยืนอยูท่ างด้านหนึ่งด้วยสายตาเหมือนกับจะถามว่าเธอควรจะทา
อย่างไรดี ข้าพเจ้าจึงทาบุย้ ใบ้บอกให้เธอออกมาเสี ย
“คุณอยากจะให้เลิกล้มการประชุมนี้ไหม เดฟ” เสี ยงใครคนหนึ่งถามข้าพเจ้า
“ไม่ดอก ฉันจะลองพูดกับเขาดู ถ้าคุณเห็นไม่ชอบมาพากลละก้อ จัดการได้ตามใจคุณ
ข้าพเจ้าเดินออกไป ดูเป็ นหนทางไกลแสนไกลกว่าจะไปถึงกลางเวทีได้ แน่ละ อิสราเอลต้องให้
ข้าพเจ้ารู ้จนได้วา่ เขาอยูท่ ี่ไหน
“เฮ้ เดวี่ ผมอยูท่ ี่ไง ผมบอกแล้วมั้ยล่ะ ว่าจะมาแล้วจะพาพวกมาด้วย”
ข้าพเจ้าหันไปยิม้ กับเขา สายตาประสานกับสายตาแข็งกร้าวของนิกกี้ พลัน ข้าพเจ้าก็เกิด
ความคิดขึ้นมา
“คืนนี้เราจะทาอะไรที่แปลกออกไป” ข้าพเจ้าประกาศเข้าเครื่ องขยายเสี ยง “เราจะขอให้บรรดา
แก๊งต่าง ๆ ออกไปเรี่ ยไรเงิน” ข้าพเจ้ามองหน้านิกกี้ขณะที่ปากพูดอยู่ “ขอคนอาสาสักหกคนซิ ”
นิกกี้ผลุนผลันลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ ว สี่ หน้าแสดงว่าไม่เชื่ อถือ และสาแดงความมีชยั อย่างเงียบ
ๆ เขาชี้พวกมัวมัวอีกห้าคนแล้วทั้งหกคนก็เดินมายืนเรี ยงกันอยูห่ น้าเวที การตัดสิ นใจของข้าพเจ้าให้ผล
ดี เด็กวัยรุ่ นหลายร้อยคนหยุดเต้น และคอยดูจนแทบว่าจะลืมหายใจ
ข้าพเจ้าเดินไปทางข้าง ๆ หยิบเอากล่องกระดาษมาจากมือของคนเชิ ญแขกที่กาลังยืนแปลกใจ
อยู่ “เอาละ” ข้าพเจ้าพูดกับพวกเด็กนั้น เมื่อข้าพเจ้าแจกกล่องให้ท้ งั หกคน “เวลาพวกเธอเดินไปตาม
ช่องทางเดิน รับเงินเรี่ ยไรมาด้วย ฉันจะขอให้เธออ้อมไปหลังม่านนั้นแล้วขึ้นมาบนเวที” ข้าพเจ้าชี้
สถานที่ให้เขาดูแล้วมองดูสีหน้าของนิกกี้ หลังม่านมีบนั ไดมาสู่ เวที แต่ก็มีประตูไปสู่ ขา้ งนอกด้วย มี
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ลูกศรใหญ่ช้ ีบอกมีตวั อักษรบอกว่าทางออก นิกกี้รับกล่องกระดาษไปอย่างเคร่ งขรึ ม แต่ขา้ พเจ้าสามารถ
เห็นดวงตาของเขามีแววเย้ยหยัน
ขณะที่ออร์ แกนบรรเลงเพลง เด็กทั้งหกคนก็ออกไปเก็บเงินเรี่ ยไร นิกกี้ทาหน้าที่น้ ีได้ดีมาก ตาม
ประวัติของเขา เขาเคยแทงคนมา 16 ครั้ง เป็ นมือมีดที่ทารุ ณ หนังสื อพิมพ์ลงข่าวเขาว่าเป็ น “เจ้าหัวถัง
ขยะ” เนื่องจากในการเข้าตะลุมบอนกันเขาจะเอาถังสวมหัว แล้วแหวกเข้าไปสู่ วงล้อม แกว่งไม้ตะบอง
เป็ นวงอย่างเอาเป็ นเอาตาย ใครถูกเข้าก็มีหวังเสร็ จ เมื่อนิกกี้ยนื อยูท่ างปลายแถว เขาจะเขย่ากล่อง
กระดาษยืน่ ให้พวกเด็ก ๆ แล้วพวกเด็กหนุ่มสาวต่างคนต่างล้วงเงินออกมาให้จนหมด
เมื่อเขาเก็บเงินได้มาจนพอใจแล้ว เขาทาอาณัติสัญญาให้เด็กอื่นเดินมาด้วยกันจนถึงข้างหน้า
แล้วเข้าไปเบื้องหลังม่านส่ วนข้าพเจ้ายืนรออยูบ่ นเวที
มีเสี ยงหัวเราะคิกคักดังอยูท่ วั่ สถานที่น้ นั นาทีหนึ่งผ่านไปพวกเด็กหญิงเอามือปิ ดปากหัวเราะ
สองนาทีผา่ นไป บัดนี้ผหู ้ วั เราะเริ่ มปล่อยเสี ยงหัวเราะออกมาก้ากใหญ่ ความคิดที่ดีของข้าพเจ้าดูจะ
กลายเป็ นความคิดที่เสี ยสติไปแล้ว พวกเด็ก ๆ พากันลุกขึ้นยืนกระทืบเท้าและโห่ให้อย่างเย้ยหยัน
แล้วก็เงียบกริ บลง ข้าพเจ้าหันไปดู นิกกี้กบั คนอื่น ๆ กาลังเดินข้ามเวทีมาหาข้าพเจ้า ในมือถือ
กล่องกระดาษใส่ เงินอยูเ่ ต็ม นิกกี้มองดูขา้ พเจ้าอย่างงง ๆ ดวงตาสาแดงความตระหนกเหมือนกับว่าเขา
เองก็ไม่เข้าใจในสิ่ งที่ตวั ทาลงไป
“นี่ไง เงินคุณ” เขาพูดขึ้นอย่างโกรธ ๆ และอย่างเสี ยไม่ได้เหมือนกับว่าเขาถูกบังคับให้กล่าวคา
เหล่านั้นออกมา
“ขอบใจ นิกกี้” ข้าพเจ้ากล่าว พยายามทาเป็ นว่าไม่เอาใจใส่ ข้าพเจ้าเดินไปยังธรรมาสน์เหมือน
ปกติ ทั้ง ๆ ที่เมื่อสองนาทีก่อนนี้เป็ นเวลาที่เข้าตาจนมากที่สุดในชีวติ ของข้าพเจ้า
ในห้องไม่มีศพั ท์สาเนียงใด ๆ เมื่อเด็กทั้งหกคนเดินช้า ๆ กลับไปสู่ ที่นงั่ ของตน ข้าพเจ้าตั้งต้น
พูด รู ้สึกใจชื่นขึ้นด้วยความหวัง แต่แม้วา่ คนฟังจะรู ้สึกซาบซึ้ ง ข้าพเจ้าก็ทาให้เขาเลื่อมใสไม่ได้
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า คาเทศนาของข้าพเจ้าบกพร่ องที่ตอนไหน ข้าพเจ้าทาทุกอย่างแล้วเพื่อให้
เป็ นคาเทศนาที่ดี ใช้เวลาหลายชัว่ โมงเตรี ยมเทศนา แต่เขาก็ฟังดูเป็ นเรื่ องเล่นไปหมดข้าพเจ้าเทศน์ได้สัก
15 นาที รู ้สึกว่าพวกเขากระสับกระส่ ายกันก็พอดีมาถึงตอนที่พระคริ สต์สั่งให้รักซึ่ งกันและกัน
ทันใดนั้นมีใครคนหนึ่งในแถวสองลุกพราดพราดขึ้นยืนบนเก้าอี้ ร้องตะโกนว่า
“พอที นักเทศน์ พอเสี ยที! คุณว่าคุณอยากจะให้เรารักเจ้าพวกอิตาลีเขรอะนัน่ รึ ? เจ้าคนนึงมัน
ปาดผมด้วยมีดโกนมีอยูท่ างเดียวที่ผมจะรักมันได้ รักมันเสี ยด้วยท่อตะกัว่ เป็ นไง”
แล้วเด็กอีกคนหนึ่งจะแถวแฮลเบินเน่อร์ ก็พรวดพราดลุกขึ้นถลกเสื้ อเชิร์ต
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“นี่ไง ผมถูกยิงตรงนี้ เจ้าแก๊งนิโกรเป็ นคนยิง แล้วคุณยังมีหน้ามาพูดให้เรารักพวกมันรึ ฮี่โธ่ ทา
ไม่ได้จริ งเหมือนปากว่าน่ะซี ”
ดูเป็ นเรื่ องที่จะเป็ นไปไม่ได้ ทุกคนในห้องนั้นดูจะมีแต่ความเกลียดชังไปเสี ยหมด สาหรับ
มนุษย์แล้วก็ดูวา่ จะเป็ นไปไม่ได้ “ลาพังกาลังของเราเองแล้ว เราทาไม่ได้ดอก” ข้าพเจ้าว่า “นี่เราพูดถึง
ความรักของพระเจ้า เราได้แต่ขอให้พระองค์ประทานความรักของพระองค์ให้เรา เราจะทาเอาเองไม่ได้
ดอก”
นี่เป็ นบทเรี ยนที่ขา้ พเจ้าได้รับจากโจโจ เราจะมอบความคิดจิตใจของเราให้แก่พระเจ้าได้ แต่
แล้วเราก็ตอ้ งมอบให้เป็ นหน้าที่ของพระองค์
ข้าพเจ้าก้มศีรษะลงอธิ ษฐานดังที่ขา้ พเจ้าเคยทาที่ถนนมาแล้ว”เอาละ พระเยซูเจ้าข้า” ข้าพเจ้า
อธิษฐาน “ข้าพเจ้าหมดปัญญาแล้ว ข้าพเจ้าเชิญเด็กหนุ่มสาวมาที่นี่แล้ว และบัดนี้ขา้ พเจ้าจะปลีกตัวออก
เชิญพระองค์เสด็จเข้าสู่ จิตใจของเด็กเหล่านี้ขอทาตามพระทัยของพระองค์เถิด”
ข้ าพเจ้ ายืนอยูเ่ บื้องหน้าเด็กกลุ่มนั้น ก้มศีรษะนิ่งอยูส่ ักสามนาทีดูนานอย่างไม่น่าเชื่ อ ข้าพเจ้า
ไม่ได้พดู ออกมาดัง ๆ ทั้งไม่ได้ขยับเขยื้อนกายด้วย ข้าพเจ้าอธิ ษฐานอยูใ่ นใจ เสี ยงหัวเราะของพวกเด็ก ๆ
ไม่รบกวนข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้าไม่ประหลาดใจเมื่อเสี ยงในสถานที่น้ นั ค่อย ๆ เงียบลง แต่แรกเป็ นสาม
แถวแรกทางข้างหน้า ข้าพเจ้าจาเสี ยงอิสราเอลได้ “พอที พวกเรา! เงียบได้แล้ว!”
ความเงียบแผ่ไปถึงข้างหลังแล้วก็ทวั่ สถานที่น้ นั ก่อนจะสิ้ นสามนาที ทั้งสถานที่น้ นั ก็เงียบกริ บ
แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยนิ เสี ยงใครคนหนึ่งร้องไห้
ข้าพเจ้าลืมตาขึ้น ณ แถวหน้านั้น อิสราเอลกาลังเอามือล้วงหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋ า
กางเกง เขาดึงขึ้นมาสั่งน้ ามูกเสี ยงดังลัน่ กระพริ บตาถี่ ๆ แล้วสู ดน้ ามูก
ข้าพเจ้าอธิ ษฐานต่อไป “พระเจ้า เจ้าข้า ให้คนทั้งหมดนี้รู้สึกเช่นนี้ดว้ ยเถิด”
ขณะที่ขา้ พเจ้าอธิ ษฐาน นิกกี้หยิบผ้าเช็ดหน้าของเขาขึ้นมาข้าพเจ้าแทบไม่เชื่ อสายตาตนเอง แต่
เมื่อมองดูให้ดี ข้าพเจ้าก็เห็นเขาท้าวไม้เท้าของเขา สู ดจมูก กระพริ บตาถี่ ๆ ทาท่าโกรธตัวเองที่ร้องไห้
เด็กหนุ่มคนหนึ่งเอื้อมมือไปแตะบ่าของเขา นิกกี้สะบัดออก
ข้าพเจ้าทราบว่า ถึงเวลาที่ขา้ พเจ้าจะต้องพูดแล้ว ข้าพเจ้าจึงพูดเสี ยงดังก้องว่า
“เอาละ ทุกคนรู ้ดีแล้วว่า พระเจ้าอยูท่ ี่นี่ดว้ ย พระองค์อยูใ่ นห้องนี้ มาหาพวกเธอเป็ นพิเศษ ถ้า
เธออยากจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็ถึงเวลานั้นแล้วละ ยืนขึ้น แล้วออกมาข้างหน้านี่ !”
อิสราเอลไม่ได้ลงั เลใจ เขาลุกขึ้นหันไปเผชิ ญหน้ากับลูกน้องเขาเขา “นี่พรรคพวก” เขาว่า อัว๊
เป็ นหัวหน้าพวกลื้อมาสามปี แล้วนะ อัว๊ ว่าไป ลื้อก็ตอ้ งไป ถูกไหม?”
“ถูกต้อง!” พวกมัวมัวรับ
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“ถ้างั้น อัว๊ ไปข้างหน้า พวกลื้อก็ตอ้ งไปด้วย เอ้า! ลุกขึ้นได้!”
ทุกคนลุกขึ้นเกือบจะพร้อมกัน แล้วเดินไปข้างหน้ากับเขาไม่ใช่เพียงเท่านั้น ต่างแย่งกัน ผลัก
กันจะขึ้นหน้าไปให้ถึงก่อนกันด้วย ข้าพเจ้ามองดูซิวา่ นิกกี้จะมาด้วยหรื อเปล่า เขาเดินมาด้วย
มีเด็กจากแก๊งอื่น ๆ มากกว่าสามสิ บคนตามแก๊งมัวมัวไปยังห้องต่าง ๆ ที่มีคนงานจากโบสถ์ต่าง
ๆ คอยชี้แจงแนะนาเขาข้าพเจ้าเข้าห้องโน้นออกห้องนี้ ช่วยเหลือเท่าที่จะทาได้ แล้วทันใดนั้นข้าพเจ้าก็
นึกสะดุดใจมีเด็กชายหลายสิ บคนที่มาข้างหน้าเพื่อรับชี วติ ใหม่น้ ี แต่มีเด็กหญิงเพียงสามคนเท่านั้น มา
เรี ยรวมอยูใ่ นพวกนี้ ดว้ ย ข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงเป่ าปากจากทางห้องโถง จึงชะโงกหน้าออกมาดู พอดีเห็น
เด็กสาวคนหนึ่ง แบะเสื้ อให้เห็นหน้าอกที่เปลือยเปล่า แล้วเรี ยกพวกเด็กชายที่อยูถ่ ิ่นเดียวกับเธอพูดว่า
“ถ้าเธอเข้าไปห้องนั้น เธอจะยุง่ กับฉันไม่ได้อีกแล้วนะ”
ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะทันเขาไปห้าม เด็กสาวอื่น ๆ ก็เอาอย่างบ้าง แล้วก็ฉุดเด็กหนุ่มบางคนกลับไป
ได้สาเร็ จ ข้าพเจ้ารู ้สึกงงงัน... คิดว่าพวกเด็กหญิงได้ยนิ เราพูดถึงเรื่ องความรัก จึงอิจฉาว่าพวกเด็กผูช้ าย
จะเจียดความรักไปให้แก่ผอู ้ ื่น
เรื่ องที่นิกกี้กลับใจนั้นแทบไม่น่าเชื่อเลย
เขายืนอยูท่ ี่น้ นั ยิม้ กว้าง พูดน้ าเสี ยงเครี ยด ๆ ขาดเป็ นห้วง ๆ ตามแบบฉบับของเขาว่า “ผมถวาย
ใจผมให้พระเจ้าแล้วละ!”
ข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่ อหู ตนเองอีกครั้งหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นไปอย่างปุบปั บ เมื่อข้าพเจ้า
ยืนมองหน้าเขา แปลกใจว่าเขาจะจัดการกับยาเสพที่เขาติดอยู่ และปั ญหาต่าง ๆ ของเขาได้อย่างไร เขา
คงจะเห็นว่าข้าพเจ้าสงสัยในตัวเขา เขาจึงโพล่งขึ้นมาด้วยถ้อยคาเพียงอย่างเดียวที่เขารู ้จกั
นัน่ คือ
ผรุ สวาทออกมา
“ผ่าเถอะ เดวี่! ผมให้จิตใจผมแก่พระเจ้าแล้วนา”
“เอาละ นิกกี้ ตกลง”ข้าพเจ้าอยากจะทาอะไรให้เขามัน่ ใจยิง่ ขึ้น จึงขอให้เขากับอิสราเอลไปกับ
ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็หาพระคัมภีร์ให้เขากับพวกมัวมัวที่มาข้างหน้าคนละเล่มมีพระคัมภีร์อยูส่ องขนาด
ขนาดพกกระเป๋ า และอีกขนาดหนึ่งใหญ่กว่ามากพวกเด็ก ๆ ไม่ชอบอย่างเล็ก
“เอาเล่มใหญ่หน่อย เดวี่ เวลาเราถือไปไหน ๆ คนอื่นเขาจะได้เป็ นกันชัด ๆ”
พูดแล้ว เด็กส่ วนมากก็จุดบุหรี่ สูบ หนีบพระคัมภีร์ไว้ใต้แขน แล้วเดินจากไป
วันรุ่ งขึ้น เสี ยงกริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้นแต่เช้าตรู่ คุณนายออร์ เทซชะโงกหน้าเข้ามาในห้องของ
ข้าพเจ้า “เดวีค่ ะ ตารวจโทรมาหาคุณแน่ะ”
“ตารวจ”
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ใจข้าพเจ้าฝ่ อลงไปทันที แต่พอข้าพเจ้าเดินโผเผไปถึงโทรศัพท์ คาพูดที่ขา้ พเจ้าได้ยนิ ไม่ทาให้
ข้าพเจ้ารู้สึกดีข้ ึนเลย นายร้อยตารวจโทถามข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้ารู ้จึกพวกแก๊งมัวมัวไหม? เมื่อข้าพเจ้ารับว่า
รู ้จกั เขาก็ขอให้ขา้ พเจ้ารี บไปหาเขาทันที
เมื่อข้าพเจ้าไปถึงสถานีตารวจ เป็ นของแน่วา่ จะมีเด็กแก๊งนั้นรออยูค่ รึ่ งโหล ข้าพเจ้าเดินผ่าน
หน้าพวกเขาไปอย่างรวดเร็ วแล้วแนะนาตัวเองที่โต๊ะ สิ่ งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมานั้นข้าพเจ้าไม่มีวนั ลืมได้
เลย
สิ บเอกที่โต๊ะเรี ยกนายตารวจโท ซึ่ งกาลังชุมนุมกาลังตารวจอยูอ่ อกมา นายร้อยตารวจโทยืน่ มือ
ออกมาให้ขา้ พเจ้าจับ
“อ้อ อาจารย์” เขาทัก “ผมขอจับมือด้วยสักหน่อย”ข้าพเจ้ายืน่ มือออกไปจับ นายตารวจผูน้ ้ นั สัน่
มือข้าพเจ้าแรง ๆ
“คุณทาได้ไงนะ” เขาถาม “เมื่อสองสามเดือนก่อนเด็กพวกนี้ประกาศศึกกับเรานี่ นา ทาความ
ยุง่ ยากอย่างน่าปวดหัวให้เรามาหลายปี แล้ว แล้วมาเมื่อเช้านี้ ทุกคนก็เข้ามาในนี้ คุณรู ้ไหม ว่า พวกเขา
ต้องการอะไร?”
ข้าพเจ้าสัน่ หน้า
“เขาอยากจะให้ผมเขียนชื่ อผมไว้ที่พระคัมภีร์”
ข้าพเจ้ามองดูอิสราเอลกับนิกกี้ กับเด็กอื่น ๆ ที่อยูก่ บั เขาทุกคนยิม้ แป้ นกับข้าพเจ้า
“ถ้าคุณต้องการให้ช่วยจัดงานชุมนุมที่ถนนสายอื่นละก้อบอกผมได้เลย”ร้อยตารวจโทพูด เมื่อ
เราจากไป ข้าพเจ้าเห็นสิ บเอกที่โต๊ะสั่นหน้าด้วยความพิศวง
ข้าพเจ้าทราบว่าพวกเด็ก ๆ อ่านพระคัมภีร์ของเขาในตอนกลางคืนเสี ยเป็ นส่ วนมาก เขาโปรด
ปรานเรื่ องในพระคัมภีร์เดิมเป็ นพิเศษ
“นี่คุณเดวี่”อิสราเอลเรี ยก “ผมมีชื่ออยูใ่ นพระคัมภีร์ดว้ ย ดูซิ! นี่ไงชื่อผมมีอยูท่ วั่ ไปเลย”
คืนนั้น เมื่อข้าพเจ้าโทรศัพท์ไปถึงเกว็นที่โรงพยาบาลข้าพเจ้ารู ้สึกตื่นเต้นในเรื่ องการประชุม
นั้น จนพูดถึงแต่เรื่ องนี้อยูเ่ รื่ องเดียว “คืนที่แล้วนั้นคุม้ ค่าที่สุด ที่รัก” ข้าพเจ้าบอกเธอ “ถ้าเธอได้อยูท่ ี่นี่
ด้วยก็ดีซิ”
“ดิฉนั ยุง่ มากค่ะ เดฟ”เธอพูด “เตือนดิฉนั ให้เล่าให้คุณฟังบ้างก็แล้วกัน เมื่อคุณกลับมามีชีวติ
อย่างธรรมดาอีก”
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11
วันหนึ่ง ขณะที่ขา้ พเจ้าเดินไปตามถนนฟอร์ทกรี น ข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงใครเรี ยกชื่อข้าพเจ้า
“คุณเดวี่นกั เทศน์”
ข้าพเจ้าหันไปก็เห็นทหารนิ โกรหน้าตาดีสองคนวิง่ มาหาข้าพเจ้า ทั้งสองคนแต่งเครื่ องแบบ
เรี ยบร้อยดีเพิ่งรี ดมาใหม่รองเท้าเป็ นมันปลาบจนมองดูแทบจะแสบตา
ข้าพเจ้าเพ่งดูหน้าเขา “บัก๊ บอร์ ด! สแต๊กโค้ช!” ข้าพเจ้าแทบจาเขาไม่ได้ ดูอว้ นท้วนขึ้นกว่าเดิม
มาก
“ใช่แล้วครับ” เขาพูดพร้อมกับยกมือขึ้นวันทยาหัตถ์ ข้าพเจ้า “ดีไหมครับ เดวี่?”
เขาเล่าให้ขา้ พเจ้าฟังว่า เขากลับตัวได้แล้ว เขาออกจากแก๊งหลังจากที่เราชุมนุมกันที่ถนน แล้ว
ไม่กลับไปอีกเลย
“อันที่จริ งนะครับ” สแต๊กโค้ชพูด “แก๊งอาจารย์ยบุ ตัว ตั้งแต่หน้าร้อนแล้ว ไม่มีใครอยากต่อสู ้
เลย”
ข้าพเจ้าจากบัก๊ บอร์ ด กับสแต็กโค้ชมาด้วยความเสี ยใจที่ตอ้ งจากเขา ข้าพเจ้าชอบเด็กพวกนี้
และคิดถึงเขามากกว่าที่ขา้ พเจ้านึกเสี ยอีก
แต่แล้ว ข้าพเจ้าก็ตอ้ งเผชิญกับความประหลาดใจมากไปกว่านั้นอีก
ข้าพเจ้าเดินไปตามถนน ผ่านเสาไฟที่จิมมี่กบั ข้าพเจ้าเคยมาเทศนาด้วยกัน ข้าพเจ้ากาลังมองหา
อิสราเอลกับนิกกี้ ข้าพเจ้าเห็นเด็กหนุ่มชาวสเปญที่ขา้ พเจ้าจาหน้าได้คนหนึ่ง ก็เข้าไปถามเขาว่า
อิสราเอลหรื อนิกกี้หรื อพวกมัวมัวอยูท่ ี่ไหน?
“นิกกี้เรอะ” เด็กชายนั้นส่ งเสี ยงร้องอย่างรังเกียจ “กาลังคลัง่ จะเป็ นนักเทศน์ให้ได้”
ข้าพเจ้ายืนงง “หูฉนั ฟังผิดไปหรื อเปล่า? นิกกี้อยากเป็ นนักเทศน์
“น่านละ เขาว่างั้นละ”
ข้าพเจ้าอยากจะทราบว่าจะไปหาตัวเขาได้ที่ไหน เด็กหนุ่มผูน้ ้ นั ไม่รู้ ข้าพเจ้าจึงออกไปไปหาดู
เอง
ข้าพเจ้าพบเขาในเวลาต่อมาเล็กน้อย นัง่ อยูบ่ นบันไดบ้านเช่าแห่งหนึ่ง กาลังคุยอยูก่ บั เด็กอื่น ๆ
“นิกกี้” ข้าพเจ้าเรี ยก
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นิกกี้เหลียวมาดู ใบหน้าที่ขา้ พเจ้าเห็นนั้น เป็ นใบหน้าที่ขา้ พเจ้าไม่รู้จกั แต่ก่อนใบหน้านั้นกร้าว
เป็ นใบหน้าหาเรื่ องแต่บดั นี้ เปลี่ยนเป็ นเปิ ดเผย มีชีวติ ชีวาและกระตือรื อร้น ดวงตาแจ่มใส บ่งว่ามีความ
ยินดีอย่างแท้จริ ง
“อาจารย์” เขาร้อง “เดวี่” แล้วหันไปหาเด็กชายที่อยูก่ บั เขา “นี่ไง พรรคพวก”เขาพูด “นี่เป็ น
นักเทศน์คนที่ฉนั เล่าให้ฟังยังไงล่ะ เป็ นคนที่เอาฉันไว้อยู”่
ข้าพเจ้าดีใจเหลือเกินที่พบเขา หลังจากทักทายกันแล้วข้าพเจ้าก็ถามเขาว่าจริ งหรื อที่เขาคิดจะ
เป็ นนักเทศน์
นิกกี้กม้ หน้าลงดูทางเท้า “ผมไม่เคยอยากเป็ นอะไรมากเท่าครั้งนี้เลยครับ” เขาว่า “แต่ผมไม่รู้วา่
ทาอย่างไรจึงจะเป็ นได้”
ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปปราศรัยที่โบสถ์
ในเมืองเอลไมราในรัฐนิวยอร์ คถึงเรื่ องปั ญหาเด็ก
วัยรุ่ นในนิ วยอร์ ค ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะขอให้นิกกี้ไปเล่าชีวติ ของเขาให้คนที่นนั่ ฟัง
“นิกกี้” ข้าพเจ้าพูด “ไปเอลไมรากับฉันมั้ยล่ะ ไปเล่าเรื่ องของเธอให้คนที่นนั่ ฟัง บางทีเขาจะ
ช่วยเธอได้บา้ ง”
พอข้าพเจ้าพูดไปแล้ว ข้าพเจ้าก็มานึกว่าควรจะพูดอย่างนั้นออกไปละหรื อ ชีวิตของเขาไม่มี
อะไรดีสักนิด มีแต่ความทารุ ณโหดร้าย เป็ นชีวิตที่คนในเอลไมราอาจจะไม่เข้าใจก็เป็ นได้เพราะชีวิตใน
นิวยอร์ คนั้นต่างไปจากที่เขารู ้จกั แม้แต่ขา้ พเจ้าเองยังเห็นว่าเรื่ องของเขานั้นน่าอกสั่นขวัญหนี แต่
ข้าพเจ้าก็ได้พดู ไปแล้ว เราจึงดาเนินการต่อไป
ดังนั้น ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา นิกกี้ก็ไปยืนอยูบ่ นธรรมาสน์ของโบสถ์ในเมืองเอลไมรา นิวยอร์ ค
ข้าพเจ้าไม่จาเป็ นต้องกลัวอะไรอีกแล้ว พอเขาเริ่ มเล่า ทุกคนฟังเขาด้วยความเห็นใจเสี ยงของเขาห้าวและ
ขาดเป็ นห้วง ๆ
“ผมอยูต่ ามถนนเสี ยเป็ นส่ วนมาก” เขาเริ่ มเรื่ อง “เพราะพ่อแม่ผมมักจะมีลูกค้ามาหาที่บา้ นเสมอ
ทั้งกลางวันกลางคืน เราพวกลูก ๆ ก็ตอ้ งออกไปเล่นข้างนอก ท่านเป็ นหมอดู ท่านโฆษณาไว้ใน
หนังสื อพิมพ์สเปญว่า ท่านคุยกับคนตายก็ได้ ทั้งยังรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ดว้ ย ใครมาหาท่านก็จะให้
คาแนะนาในเรื่ องเงินทองหรื อปัญหาทางครอบครัว
“บ้านของเรามีห้องอยูเ่ พียงห้องเดียว เราพวกลูก ๆ จึงต้องออกไปอยูต่ ามถนน ทีแรกผมก็ถูก
เด็กอื่น ๆ รังแกเอา ต้องคอยกลัวเขาอยูต่ ลอดเวลา แล้วผมก็หดั สู ้ตอบบ้างจนเด็กพวกนั้นกลัวไม่กล้ายุง่
กับผม หลังจากนั้นผมก็ชกั ชอบอยูต่ ามถนนมากกว่าอยูท่ ี่บา้ น ที่บา้ นผมเป็ นคนเล็กที่สุด ไม่มี
ความหมายอะไรเลย แต่ที่ถนนซิ ทุกคนรู ้จกั ผมดี
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“ครอบครัวผมต้องย้ายบ้านอยูเ่ รื่ อย โดยมากเป็ นเพราะผมถ้ามีเรื่ องขึ้นทีไร ตารวจก็จะเที่ยวไป
สอบถาม แล้วเจ้าของห้องเช่าก็จะไปหาพ่อแม่ผมบอกให้เราย้ายไปอยูท่ ี่อื่น เขาไม่ชอบมีเรื่ องยุง่ ยากกับ
ตารวจ
“ผมเองก็ไม่ทราบว่าทาไมผมถึงได้ทาเช่นนั้น มีความรู ้สึกอย่างหนึ่งอยูใ่ นใจผมทาให้ผมกลัว
มันทาให้ผมรู ้สึกกังวลใจอยูต่ ลอดเวลา ผมห้ามความรู ้สึกนั้นไม่ได้ ความรู ้สึกอันนี้แหละซึ่ งถ้าผมเห็น
คนง่อยเข้าผมอยากจะฆ่าเขาเสี ย ไม่วา่ จะเป็ นคนตาบอดหรื อเด็กเล็ก ๆ ใครก็ตามที่อ่อนแอหรื อบาดเจ็บ
...ผมจะเกลียดเขา
“วันหนึ่ง ผมเล่าเรื่ องนี้ให้พ่อฟัง ท่านว่าผมถูกผีเข้า ท่านพยายามจะเรี ยกผีออกจากผม แต่มนั ก็
ไม่ออก
“เจ้าความบ้าภายในตัวผมนับวันก็ยงิ่ หนักขึ้นทุกที ถ้าใครใช้ไม่ค้ ายันกาย ผมจะเตะไม้น้ นั
กระเด็น หรื อถ้าเห็นคนแก่ไว้เครายาว ผมจะกระตุกออก จะตีแม้กระทัง่ เด็กเล็ก ๆ มีบางขณะที่ผมรู้สึก
กลัวและอยากจะร้องไห้ แต่เจ้าสิ่ งที่อยูใ่ นตัวผมนั้นซิ กาลังหัวเราะใหญ่ อีกอย่างหนึ่งก็คือ เลือด วินาทีที่
ผมเห็นเลือด ผมจะหัวเราะเอา ๆ อย่างไม่หยุด
“แล้วเราก็ยา้ ยไปอยูท่ ี่อาคารสงเคราะห์ฟอร์ ทกรี น ผมไปเข้าพวกมัวมัว เขาจะตั้งให้ผมเป็ น
หัวหน้า แต่ในการตะลุมบอนนั้น หัวหน้าเป็ นคนวางแผนและออกคาสั่ง ผมเองชอบเข้าสู ้เขาก็เลยตั้งผม
เป็ นรองหัวหน้า
“เขาตั้งยศให้ผมเป็ นสิ บเอก นี่หมายความว่าผมต้องควบคุมดูแลพวกกระสุ นปื น พวกเรามีเข็ม
ขัดหนัง ดาบปลายปื น และมีดสปริ งกับปื นที่ทาเอง เราเอาสลักกลอนประตูมาทาเป็ นเข็มแทงชะนวน
ให้กบั ลูกปื นขนาด .22 ได้พอดี
“สาหรับการตะลุมบอนนั้น ผมชอบใช้เบสบอลมากผมจะเอาถังขยะมาเจาะรู จะได้มองออกไป
ได้ แล้วใช้สวมหัวเข้ากวัดแกว่งไม้ตะบองนั้น แม้แต่พวกมัวมัวด้วยกันก็ขยาดไม่กล้าเข้ามาใกล้ผม
เพราะผมจะฟาดเอาทุกคนที่เข้ามาใกล้
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ผมจะเอาถังขยะมาเจาะรู แล้วใช้สวมหัว
“ผมยังรู ้วธิ ี จิ้มมีดด้วย คือแทงเขาโดยไม่ให้ถึงตาย ผมแทงคนสิ บหกคน ถูกติดคุกสิ บสองครั้ง มี
รู ปผมลงตามหน้าหนังสื อพิมพ์ เมื่อผมไปตามถนน คนที่รู้จกั ผมจะเรี ยกลูก ๆ หลบเข้าบ้าน
“พวกแก๊งต่าง ๆ ก็รู้จกั ผมด้วย วันหนึ่ง ขณะที่ผมคอยรถรางอยู่ มีเด็กห้าคนเดินตรงมา เขาเอา
เข็มขัดหนังรัดคอผมแล้วบิด ผมไม่ตาย แต่ผมอยากจะให้ตาย ๆ ไปเสี ยในตอนนั้นเพราะหลังจากนั้น ผม
พูดไม่ได้ดีอีกเลย คอไม่ดีทาให้เสี ยงที่ออกมาฟังชอบกล เมื่อก่อนนี้ผมเคยนึกเกลียดคนพิกลพิการ แต่
เดี๋ยวนี้ผมต้องกลับมาเป็ นบ้าง ผมต้องทาเก่งไว้เพื่อให้ใคร ๆ เขานับถือผม
“แก๊งของเราครองแถบโคนี่ ไอแลนด์ และราฟเอเวนู เราสวมเสื้ อนอกแดง มีอกั ษร ม คู่ แล้ว
สวมรองเท้าส้นสู งแหลมเวลาสู ้กนั นั้นใช้รองเท้าที่ดีนกั วันหนึ่งเราเข้าไปในร้านขนม พวกเราหกคนเข้า
ไปหาอะไรดื่ม มีพวกแก๊งบิชอบเจ็ดคนเดินเข้ามาพวกแก๊งนี้ไม่ถูกกับพวกมัวมัว
“คนหนึ่งในพวกนั้นเดินไปที่ต้ งั ขนมขาย วางท่ายังกับเป็ นเจ้าของร้าน พวกเราก็มองดูอยู่ แล้ว
ผมก็เดินเข้าไปเอาศอกกระทุง้ เขาศอกกลับมาที่ผม แล้วเราก็เข้าตะลุมบอนกัน ภรรยาเจ้าของร้านส่ ง
เสี ยงร้องลัน่ ลูกค้าคนอื่น ๆ วิง่ ออกไปข้างนอกมีมีดหัน่ เนื้ อวางอยูบ่ นโต๊ะ พวกผมคนหนึ่งหยิบมัน
ขึ้นมาฟันพวกแก๊งบิชอบคนหนึ่งเสี ยห้าแผลที่ศีรษะ พอผมเห็นเลือดเข้าผมหัวเราะใหญ่ ผมทราบว่าเขา
ตายแล้ว และผมก็กลัวด้วย แต่ผมอดหัวเราะไม่ได้ ภรรยาเจ้าของร้านโทรศัพท์ไปเรี ยกตารวจ พวกผม
อีกคนหนึ่งเก็บมีดนั้นขึ้นมาแทงเธอที่ทอ้ ง แล้วเราก็ออกวิง่ หนี
“ผมไม่ได้แตะต้องมีดเล่มนั้น ผมก็เลยไม่ติดคุก แต่พอ่ แม่ผมต้องขึ้นศาล หลังจากนั้นท่านกลัว
มาก จึงตัดสิ นใจจะกลับไปอยูท่ ี่ เพอร์ โท ริ โค ผมกับพี่ไปส่ งท่านที่สนานบิน ขากลับจากสนามบินในรถ
นั้น พีส่ ่ งปื นขนาด .32 ให้ผม แล้วว่า “แกไป ตามทางของแกเถอะ นิก”
“สิ่ งแรกที่ผมทาก็คือ หาที่นอน ผมเอาปื นนั้นจี้คน ๆ หนึ่งได้เงินมา 10 ดอลล่าร์ (ราว 200 บาท)
เอาเงินไปเช่าห้องหลังจากนั้น ผมก็คอยเอาปื นจี้คนเอาเงิน หรื อไม่ก็เอาอะไรมาจานา
“ในตอนกลางวันก็ค่อยยังชัว่ หน่อย ผมอยูก่ บั พวกพรรคพวกผมกับหัวหน้าบอกให้เขาทาอะไร
เขาก็ตอ้ งทา แต่ตกกลางคืนเมื่อผมต้องเข้าไปอยูใ่ นห้องนั้น ผมกลัวจริ ง ๆ ผมจะคิดถึงคนตายสองคนใน
ร้านขนมนั้น บางทีผมถึงกับเอาหัวโขกกับพื้น เพื่อให้เลิกคิดถึงเรื่ องนั้น ผมจะตื่นตอนดึก ๆ ร้องไห้
คิดถึงแม่ ก่อนแม่จะจากไปเราไม่เคยพูดกันเลย แต่ผมรู ้สึกเหมือนกับว่าแม่ควรจะมาดูแลผมบ้าง”
“ผมอายุได้สิบแปดปี เต็มในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1958 เดือนนั้น พวกแก็งมังกรฆ่าพวกเราคน
หนึ่งตาย เรากาลังจะไปทางรถไฟใต้ดินไปฆ่าพวกนั้นบ้าง นัน่ เป็ นกฎของแก๊งเรา ถ้ามัวมัวตายลงหนึ่ง
พวกมังกรก็คงจะต้องตายหนึ่ งเหมือนกัน ขณะที่เรากาลังเดินไปที่สถานีรถไฟใต้ดิน เราเห็นรถตารวจ
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จอดอยูม่ ีพวกแก๊งอาจารย์กลุ่มใหญ่กาลังป้ วนเปี้ ยนอยูแ่ ถวนั้น พวกแก๊งอาจารย์น้ ี เป็ นพวกนิโกรอยูท่ ี่
ฟอร์ ทกรี น เราทาสัญญาสันติกบั พวกนี้และเราจะช่วยกันถ้าถูกแก๊งอื่นรุ กราน
“ดูเหมือนว่าจะมีการปะทะกัน เราจึงแวะเข้าไป พวกแก๊งอาจารย์กาลังยืนมุงชายสองคนอยู่ เป็ น
คนที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน คนหนึ่งเป่ าแตร และอีกคนหนึ่ งผอมมาก แล้วมีใครคนหนึ่งชักธงอเมริ กาขึ้น
แล้วรถตารวจก็ขบั ออกไป ชายสองคนนั้นต้องการจะให้มีการชุมนุมขึ้น
“พอเขาชักธงอเมริ กาเสร็ จ ชายร่ างผอมก็กา้ วขึ้นไปบนเก้าอี้ กางหนังสื อออก เขาอ่านว่าอย่างนี้
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่
วางใจในพระบุตรนั้น จะมิได้พินาศ แต่มีชีวิตนิ รันดร์ ”
“นี่นะ” นักเทศน์กล่าว “ฉันจะพูดกับเธอถึงคาว่า ทุกคนทุกคนหมายว่า พวกนิโกร พวกสเปญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกแก๊งต่าง ๆ เธอรู ้ไหมว่า เขาตรึ งพระเยซู เขาตรึ งพวกแก๊งต่าง ๆ ด้วย ตรึ งไว้สอง
ข้างของพระเยซู...”
“ฟังพอแล้ว” ผมว่า “ไปกันเถอะ พวกเรายังมีธุระที่จะต้องทาอีก”
“ไม่มีสักคนขยับเขยื้อน นี่เป็ นครั้งแรกที่เขาไม่ทาตามผมผมรู ้สึกกลัวขึ้นมา จึงเรี ยกนักเทศน์ผู ้
นั้นอย่างหยาบ ๆ คาย ๆ เขาก็ไม่เอาใจใส่ คงพูดต่อไปอีกนาน
“แล้วต่อจากนั้น คุณทราบไหม หัวหน้าแก๊งอาจารย์คุกเข่าลงกับถนนนั้นเองแล้วร้องไห้ รอง
หัวหน้ากับสมุนซ้ายขวาของเขาก็คุกเข้าลงข้าง ๆ ร้องไห้ดว้ ย สิ่ งเดียวที่ผมทนไม่ได้ก็คือร้องไห้ ผมดีใจ
ที่เห็นพวกแก๊งอาจารย์ออกไป ผมคิดว่าเราก็ควรไปด้วย
“แต่แล้วนักเทศน์ผนู ้ ้ ีก็เดินไปที่อิสราเอล อิสราเอลเป็ นหัวหน้าพวกมัวมัว แล้วจับมือกับเขา ผม
คิดว่าเขากาลังจะมาล้มพวกเรา ผมก็เลยเดินไปเอาศอกกระทุง้ นักเทศน์ อิสราเอลจ้องหน้าผมเหมือนเขา
ไม่เคยเห็นผมมาก่อน
“แล้วนักเทศน์น้ นั ก็หนั มาทางผม “นิกกี้” เขาเรี ยก “ฉันรักเธอ”
“ในชีวติ ของผมไม่มีใครเคยบอกผมเช่นนี้มาก่อนเลย ผมไม่รู้วา่ จะทาอย่างไรดี “เข้ามาใกล้อวั๊
ละก้อ” ผมพูด “อัว๊ ฆ่าลื้อแน่” ผมตั้งใจจะทาอย่างนั้นจริ ง ๆ อิสราเอลกับนักเทศน์คงพูดต่อไป ในที่สุด
เขาก็จากไป ผมคิดว่าคงเสร็ จเรื่ องเสร็ จราวกันแล้ว แต่เราก็ไม่ได้ตามไปแก้แค้นพวกมังกร
“หลังจากนี้ นักเทศน์คนนี้ก็กลับมาอีก เขาพูดถึงงานชุมนุมใหญ่สาหรับพวกแก๊งต่าง ๆ ที่จะมี
ขึ้นที่แมนฮัทตัน และว่าเราควรจะไป “เราก็อยากจะไป” อิสราเอลพูด แต่พวกเราจะผ่านเมืองตอนที่พวก
คนจีนอยูไ่ ปได้ยงั ไงกัน” ฉันจะจัดรถไปรับเอง” นักเทศน์พดู ดังนั้นอิสราเอลก็เลยรับปากว่าจะไป
“ดีแล้ว ผมพูด ไม่ใช่อวั๊ แน่” ผมรู ้สึกว่าตายเสี ยดีกว่าที่จะไปในงานนั้น แต่เมื่อพวกนั้นไปก็เลย
กลายเป็ นว่า ผมไปกับเขาด้วย ผมกลัวที่จะต้องอยูค่ นเดียว ผมตั้งใจว่าล้มงานชุมนุมนี้ให้ได้ พอเราไปถึง
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ที่นนั่ เขากันที่นงั่ สามแถวหน้าไว้สาหรับพวกเรา ทาให้ผมต้องแปลกใจ นักเทศน์บอกไว้ล่วงหน้าก่อน
แล้วว่าเขาจะเก็บที่นงั่ ไว้ แต่ผมไม่เชื่อ
“ผูห้ ญิงคนหนึ่งเป็ นคนเล่นเปี ยนโน ผมให้พวกผมกระทืบเท้า ร้องตะโกนให้มีใครออกมา
แสดงอะไรบ้าง มีเด็กผูห้ ญิงคนหนึ่งขึ้นมาร้องเพลงบนเวที ผมเป่ าปาก ทุกคนพากันหัวเราะใหญ่ ทุกสิ่ ง
กาลังจะเป็ นไปตามที่ผมต้องการ ผมสบายใจมาก
“ในที่สุดนักเทศน์ก็ข้ ึนมากล่าวว่า ก่อนที่เขาจะพูดคืนนี้เขาจะขอเรี่ ยไร
“นัน่ เอง ผมคิดว่าผมเข้าใจแล้ว ผมเคยนึกสงสัยอยูต่ ลอดเวลาว่า ทาไมเขาถึงทาทั้งหมดนี้ บัดนี้
ผมเห็นว่าเขาก็ทาเพื่อเงินเหมือนคนอื่น ๆ นัน่ แหละ
“เราจะขอให้พวกแก๊งเธอเป็ นคนเก็บเงิน เขาว่า เขาจะเอาเงินอ้อมไปหลังม่านนี้แล้วขึ้นมาบน
เวที
“ผมคิดว่า เขาช่างเซ่อจริ ง ๆ ใคร ๆ ก็เห็นได้วา่ มีประตูออกอยูข่ า้ งหลังนัน่
“ขอคนอาสาสักหกคนซิ ” เขาว่า
“ผมกระโดดลุกขึ้นทันที ผมชี้พวกเราอีกห้าคนให้ลุกขึ้นแล้วเราก็ผลุนผลันไปข้างหน้า ทีน้ ีเป็ น
โอกาสของผมแล้วละที่จะทาให้เขากลายเป็ นอ้ายงัง่ ไป เขาส่ งกล่องกระดาษให้เรา ผมอยากจะรี บทาเสี ย
เดี๋ยวนี้ แต่เขาให้เรายืนอยูก่ ่อน ส่ วนเขาอธิ ษฐานอย่างยืดยาว ผมเองพยายามกลั้นหัวเราะเต็มที่
“เราไปเสี ยจนทัว่ สถานที่ ถ้าผมไม่ชอบใจเงินที่ใครให้ผมจะยืนอยูท่ ี่นนั่ กระทัง่ เขาต้องเพิ่มเงิน
ลงไปอีก แล้วเราก็ไปพบกันที่หลังม่านนั้น
“ประตูอยูท่ ี่นนั่ เปิ ดอ้ากว้างทีเดียว ผมมองเห็นไฟถนนได้ยนิ เสี ยงรถน้ าฉี ดถนน ในสนามกรี ฑา
มีเสี ยงหัวเราะกัน พวกเขารู ้วา่ เราต้องเชิ ดเงินแน่ ลูกน้องผมก็คอยดูผม รอให้ผมออกคาสั่งให้เชิดเงิน
“ผมได้แต่ยนื นิ่ง ไม่รู้วา่ มันเป็ นไง มีความรู ้สึกชอบกลทันใดนั้น ผมก็รู้วา่ เป็ นอะไรแน่ นักเทศน์
คนนั้นเขาไว้ใจผม ซึ่ งไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนเลย ผมได้แต่ยนื นิ่ง พวกลูกน้องก็คอยดูผม
“ผมสามารถได้ยนิ ถนัดเดียว เด็กข้างในนั้นทาให้นกั เทศน์ตอ้ งตกที่นงั่ ลาบากมาก ต่างตะโกน
กันเอะอะ กระทืบเท้าแล้วเขาก็ตอ้ งยืนอยูท่ ี่นนั่ เพราะไว้ใจผม
“เอาละพรรคพวก” ผมว่า “เราจะขึ้นไปบนเวทีนนั่ ”
“พวกนั้นมองดูหน้าผม เหมือนกับว่า ผมเสี ยสติไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครแย้งว่ากระไร ผมเป็ นคน
ชนิดที่ใครจะมาถึงเถียงด้วยไม่ได้ เราก้าวขึ้นบันไดเวที คุณจะไม่เคยได้ยนิ ที่ไหนเงียบกริ บอย่างรวดเร็ ว
เช่นนี้ เราส่ งกล่องกระดาษให้เขา “นี่แน่ะเงิน” ผมบอกเขา
“เขาได้แต่รับเงินไป ไม่แสดงท่าว่าแปลกใจเลย เหมือนกับเขารู ้อยูต่ ลอดเวลาว่าผมจะเอามาให้
เขา
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“แล้วผมก็กลับไปที่นงั่ ที่ผม ยิง่ คิดหนักกว่าเก่า เขาเริ่ มพูดเรื่ องทั้งหมดเกี่ยวกับพระวิญญาณของ
พระเจ้า นักเทศน์วา่ พระองค์เข้าไปในจิตใจคนและทาให้เขาสะอาดได้ เขาว่าไม่แปลกว่าผูน้ ้ นั จะไปทา
อะไรมาแล้ว พระวิญญาณสามารถทาให้เราเริ่ มต้นชีวิตใหม่เหมือนทารกเกิดใหม่
“ทันใดนั้น ผมรู ้สึกต้องการชีวติ เช่นนั้นมาก จนทนไม่ไหวมันเหมือนกับผมได้เห็นตัวของผม
เองเป็ นครั้งแรก ความเกลียดชัง ความโสโครก ชัว่ ช้าลามก เป็ นประดุจภาพหลอนอยูเ่ บื้องหน้าผม
“พวกเธอจะมีชีวติ ผิดออกไปเป็ นคนละคนได้” เขาว่า “ชีวติ ของเธอเปลี่ยนแปลงไปได้”
“ผมต้องการเช่นนั้น ผมต้องการอย่างเหลือเกิน แต่ผมทราบว่า มันไม่อาจจะเกิดขึ้นกับผมได้
นักเทศน์บอกเราให้เดินไปข้างหน้า ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชีวติ ใหม่ แต่ผมทราบว่าไม่มีประโยชน์
สาหรับผมเสี ยแล้ว
“แล้วอิสราเอลก็บอกให้เราทุกคนยืนขึ้น “อัว๊ เป็ นหัวหน้า” เขาพูด พวกเราทั้งโขยงนี้ จะขึ้นไป
ข้างบนนัน่ ”
“ผมเป็ นคนแรกที่ข้ ึนไปที่ขา้ งหน้า คุกเข่าลงอธิ ษฐานเป็ นครั้งแรกในชีวติ ผมอธิ ษฐานว่าอย่างนี้
“พระเจ้าที่รักยิง่ ผมเป็ นคนบาปที่โสมมที่สุดในนิวยอร์ ค ผมไม่คิดว่าพระองค์จะต้องการผม ถ้าพระองค์
ต้องการผมจริ ง ๆ ผมก็ขอมอบตัวให้พระองค์ผมเคยเลวมาก่อนเท่าใด ผมก็อยากจะเป็ นคนดีเท่านั้น เพื่อ
พระเยซู
“ต่อมานักเทศน์ก็ให้พระคัมภีร์ผมไว้หนึ่งเล่ม แล้วผมก็กลับไปบ้าน นึกสงสัยว่า พระวิญญาณ
สถิตอยูใ่ นใจผมจริ งหรื อเปล่า แล้วผมจะทราบได้อย่างไร สิ่ งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อผมเข้าห้องแล้วปิ ดประตูก็
คือ ผมไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไป ผมรู ้สึกเหมือนกับว่าผมมีเพื่อนอยูใ่ นห้องนั้นด้วย ไม่ใช่พระเจ้าหรื อมีใคร
มาอยูด่ ว้ ยแต่เป็ นความรู ้สึกเหมือนกับว่าคุณแม่ผมกลับมา ผมมีบุหรี่ สี่ตวั อยูใ่ นกระเป๋ า ผมขยี้มนั แหลก
แล้วเอาปาทิ้งออกไปนอกหน้าต่าง
“วันรุ่ นขึ้น ทุกคนต้องตกใจจนตาค้าง ที่ได้ยนิ ว่านิกกี้เป็ นคริ สเตียน แต่มีอีกสิ่ งหนึ่งที่เกิดขึ้น ที่
ทาให้ผมรู ้วา่ พระเจ้าสถิตอยูก่ บั ผมจริ ง ๆ พวกเด็กเล็ก ๆ มักจะวิง่ หนีผมเมื่อเขาเห็นผมแต่วนั นั้น เด็กเล็ก
ๆ สองคนจ้องหน้าผมสักครู่ แล้วเดินตรงเข้ามาหาผม เขาอยากจะให้ผมช่วยวัดให้เขาว่า ใครจะสู งกว่า
กันไม่สาคัญอะไร ผมเอาแขนโอบรอบตัวเขา เพราะผมทราบว่าผมผิดไปจากเดิมแล้ว แม้จะไม่มีใครรู ้
นอกจากเด็ก ๆ ก็ตาม
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เขาชักมีดออกมาจะจ้วงแทงหน้าอกผม
“แล้วไม่กี่สัปดาห์ต่อมา เจ้าคนหนึ่งในพวกแก๊งมังกรเข้ามาหาผมแล้วถามว่า “จริ งหรื อ ที่เขาว่า
ลื้อไม่พกอาวุธอีกแล้ว?” ผมก็บอกว่าจริ ง เขาชักมีดออกมายาวสักสิ บนิ้วเห็นจะได้ ขึ้นมาจะจ้วงแทง
หน้าอกผม ผมรี บยกมือขึ้นแย่งมีดไว้ได้ทนั ผมเองก็ไม่ทราบว่าทาไม แต่เจ้าคนนั้นออกวิง่ หนี ส่ วนผม
ยังคงยืนอยูท่ ี่นนั่ มองดูเลือดไหลทะลักออกจากมือ ผมจาได้วา่ ผมเห็นเลือดทีไรมันทาให้ผมคลัง่ ไป แต่
วันนั้นไม่ยกั เป็ นเช่นนั้นผมนึ กถึงข้อความที่ผมอ่านพบจากพระคัมภีร์วา่ “พระโลหิตของพระเยซูคริ สต์
ได้ทรงชาระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้ น” ผมฉี กเสื้ อของผมออกเอาผ้าพันมือไว้ นับตั้งแต่วนั นั้น
มาเลือดไม่เคยกวนใจผมอีกเลย”
ขณะที่นิกกี้เล่า ห้องนั้นเงียบกริ บ เขายิง่ เล่าข้าพเจ้าก็ยงิ่ ตระหนักว่า ข้าพเจ้ากาลังได้ยนิ เรื่ อง
ปาฏิหาริ ย ์ เพราะเสี ยงของนิ กกี้น้ นั เครี ยด สาแดงความปวดร้าว เสี ยงที่ขาดเป็ นห้วง ๆ เมื่อเขาเริ่ มเรื่ อง
นั้น ได้เปลี่ยนไปในขณะที่เขาพูด คาพูดของเขาค่อย ๆ ชัดเจนขึ้นทุกที จนกระทัง่ คล่องเหมือนคนอื่น ๆ
ในห้องนั้นพูด เมื่อกล่าวจบ นิกกี้ยนื ตัวสั่นเทา เขาไม่อาจจะกล่าวอะไรต่อไปได้ น้ าตาของเขาไหลพราก
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า อะไรเป็ นสาเหตุทาให้เขาพูดเสี ยงขาดเป็ นห้วง ๆ บางทีอาจจะเป็ นเพราะ
ร่ างกายบาดเจ็บเนื่องจากพวกเด็ก ๆ พยายามจะรัดคอเขาก็เป็ นได้ หรื ออาจจะเป็ นเรื่ องทางจิตวิทยา แต่
อย่างไรก็ดี เขาก็หายขาดตั้งแต่คืนนั้นเป็ นต้นมา
คืนนั้นด้วย คนฟังบริ จาคเงินเป็ นจานวนมาก ทาให้นิกกี้ได้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม
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ข้ าพเจ้ าเขียนจดหมาย ไปถึงโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมในรัฐคาลิฟอเนีย เพื่อจัดแจงให้นิกกี้ และ
แอนเจลโล มอร์ แรล เข้าศึกษาที่นนั่ เพราะแอลเจลโลก็อยากจะเป็ นนักเทศน์ดว้ ย เมื่อข้าพเจ้าคิดถึง บัก๊
บอร์ ด กับ สแต๊กโค้ชและนิกกี้กบั แอลเจลโลข้าพเจ้าคิดว่า ทุกสิ่ งกาลังจะเป็ นไปด้วยดี แต่ราว ๆ เดือน
พฤษภาคม 1959 ข้าพเจ้าได้รับข่าว ๆ หนึ่งที่ทาให้ขา้ พเจ้าหัวเสี ยมาก อิสราเอลติดคุกเสี ยแล้ว
ทั้งไม่ใช่ติดเพราะเรื่ องเล็กน้อย เขาติดคุกเพราะกระทาฆาตกรรม
ข้าพเจ้าขับรถไปสู่ นิวยอร์ ค ไปหาแม่ของอิสราเอล
“ลูกดิฉนั กลับตัวได้สักพักหนึ่ง” แม่ของอิสราเอลเล่าไปพลางโคลงตัวไปมาด้วยความทุกข์ใจ
“เขาอยูก่ บั บ้านกับช่องดีพอโรงเรี ยนเปิ ด เขาก็ไปเรี ยน แต่แล้วเจ้าพวกแก๊งก็เริ่ มเอาอีกคุณรู ้ไหมว่ามันทา
อย่างไร มันเริ่ มออกเกณฑ์พรรคพวกอีกค่ะ”
เมื่อเจ้าพวกแก๊งมันจะเริ่ มต้นตั้งแก๊งใหม่ หรื อเมื่อมันเสี ยสมาชิกไปมาก ๆ มันจะไปเที่ยวบอก
เด็กในละแวกใกล้เคียงเกณฑ์มาเข้าพวก แล้วเขาก็จะต้องเข้า ถ้าไม่ยอมเข้าพวกมันมันจะรุ มซ้อม ถ้ายัง
ขืนไม่ยอมอีก มันจะจับหักนิ้วหรื อมิฉะนั้นก็หกั แขน ถ้ายังขืนปากแข็ง มันก็จะคุกคามเอาชีวิตเขา ผลก็
คือได้เด็กส่ วนมากเข้าเป็ นพวกด้วย มันยิงอิสราเอลเสี ยหลายครั้งก่อนที่เขาจะร่ วมเข้าพวกด้วย
“ลูกดิฉนั กลัวพวกมันมากค่ะ” แม่ของอิสราเอลเล่า “เขากลับไปกับพวกมัน คืนหนึ่งเกิดต่อสู ้
กันใหญ่ เด็กของอีกพวกหนึ่ งถูกฆ่าตาย ไม่มีใครซัดว่าอิสราเอลเป็ นคนฆ่า แต่เขาไปกับแก๊งนั้นด้วย ก็
เลยถูกเข้าคุก”
แม่ของอิสราเอลเอาจดหมายที่อิสราเอลเขียนมาให้ขา้ พเจ้าดู จดหมายนั้นแสดงว่าถูกผ่านมือมา
มาก ทั้งเปื้ อนน้ าตาเลอะเทอะ เขาเสี ยใจในเรื่ องนี้เพราะเห็นแก่แม่ ส่ วนตัวเขาเองไม่รู้สึกขมขื่นเลย เขา
พูดถึงวันที่เขาจะได้ออกมาเป็ นอิสระ เขายังบอกด้วยว่า เขาเสี ยใจสาหรับนักเทศน์ดว้ ยเมื่อได้ยนิ เรื่ องนี้
เข้าขอให้แม่ช่วยบอกคุณเดวี่วา่ เขาอยากได้รับข่าวจากเดวี่
ขณะที่ขา้ พเจ้าเขียนหนังสื อนี้ เขายังคงอยูใ่ นคุก ในบรรดาพวกเด็ก ๆ ทั้งหมดแล้ว ข้าพเจ้าชอบ
เขามากกว่าเพื่อน ข้าพเจ้าชอบเขามาตั้งแต่แรกเห็นแล้ว ข้าพเจ้าเขียนถึงเขาบ่อย ๆ แต่เขาไม่สามารถจะ
เขียนมาถึงข้าพเจ้าได้ เขาได้แต่เขียนไปให้แม่เขาเท่านั้น เขาศึกษาพระคัมภีร์จากบทเรี ยนทางไปรษณี ย ์
แต่กระนั้นก็ยงั ต้องผ่านอนุศาสนาจารย์ของทางเรื อนจา ทุกครั้งที่มีโอกาสข้าพเจ้าจะต้องอธิ ษฐานเพื่อ
เขา
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ข้าพเจ้ามักจะเล่าเรื่ องของเขาให้ใคร ๆ ฟังบ่อย ๆ แล้วถามว่า เราทาอะไรผิดไป มีอะไรไหมที่
เราควรจะทาลงไป? และมักจะได้รับคาตอบอย่างเดียวกันว่า เราควรจะติดตามเรื่ องต่อไปการที่ให้เด็ก
พวกนั้นกลับใจแล้วปล่อยเขาไว้น้ นั ไม่พอ
แต่ถา้ ข้าพเจ้าไม่ปล่อยเขา ก็หมายว่า ข้าพเจ้าจะต้องไปอยูน่ ิ วยอร์ ค
ปลายปี ค.ศ. 1960 ข้าพเจ้ากาลังเทศนาอยูใ่ นโบสถ์แห่งหนึ่งในนครนิวยอร์ค เป็ นการประชุม
กันธรรมดา ๆ มีใครคนหนึ่ งอ่านจดหมายจากคณะกรรมธิ การแห่งกรมตารวจ ขอร้องให้ทางโบสถ์ยนื่
มือเข้าช่วยพวกเยาวชนในเมืองนิวยอร์ ค ข้าพเจ้าจึงถือโอกาสเล่าเล็กน้อยถึงสิ่ งที่เรากาลังทาอยู่ แล้วบอก
เขาว่าเราอยากจะทาอะไรบ้าง ทางโบสถ์จึงตกลงกันว่าจะตั้งองค์การใหม่ข้ ึน เรี ยกองค์การประกาศใน
หมู่เยาวชน เขาลงคะแนนเสี ยงเลือกข้าพเจ้าเป็ นผูอ้ านวยการ แล้วเลือกคุณพอล ดีลีนา นายร้อยตารวจ
เอกเป็ นเหรัญญิก คืนนั้น คุณพอล มิได้อยูท่ ี่นนั่ ด้วยแต่เขาก็ลงคะแนนเสี ยงเลือก แล้วเราก็ลงคะแนน
เสี ยงกันอีกว่า เราต้องการงบประมาณปี ละ สองหมื่นดอลล่าร์ (ราวสี่ แสนบาท) จ่ายเป็ นค่าสานักงาน ค่า
พิมพ์หนังสื อ เงินเดือน และอื่น ๆ อีกจิปาถะ แต่แน่ละว่าเราไม่มีตวั เงินจริ ง ๆ เลย
ศาสนาจารย์ของโบสถ์โทรศัพท์ไปแจ้งข่าวนี้ให้คุณพอลทราบ
“พอลครับ” ศาสนาจารย์พูด “ผมมีข่าวดีจะบอกคุณ คุณเพิ่งได้รับเลือกเป็ นเหรัญญิกของ
องค์การประกาศในหมู่เยาวชนคุณเดวิด วิลเคอร์ สันเป็ นผูอ้ านวยการในการฝ่ าฝันเพื่อเยาวชนนี้คุณจะ
ยินดีที่ได้ยนิ ว่า คุณได้รับงบประมาณถึงสองหมื่นดอลล่าร์ ในปี แรกนี้
นายร้อยตารวจเอก ดีลีนา ย้อนถามว่า “ใครกัน คุณเดวิด วิคเคอร์ สัน ใครเป็ นคนจัดทาบัญชี
และไหนล่ะเงิน”
“พอล” ศาสนาจารย์กล่าว “เรายังไม่มีบญั ชี ไม่มีเงินและคุณเดฟ วิลเคอร์ สัน ก็เป็ นนักเทศน์จาก
รัฐเพลซิ ลวาเนียผูเ้ ชื่อว่า เขาจะต้องทางานในนิ วยอร์ค”
คุณพอลหัวเราะใหญ่ “คุณพูดโง่ ๆ ไปได้น่า” เขาว่า
“จริ ง เราโง่ พอล” ศาสนาจารย์กล่าว “เราโง่เหมือนหนุ่มน้อยเดวิดคนนั้น ที่ออกไปปราบโกไล
เอธ ยักษ์ใหญ่ดว้ ยสลิงคู่ใจ กับก้อนหิ นเพียงไม่กี่กอ้ น กับความเชื่อมัน่ ว่าพระเจ้าอยูฝ่ ่ ายเขา”
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องค์ การประกาศในหมู่เยาวชนเริ่ มต้น ถ้าอ่านที่อยูก่ ด็ ูโก้ดี 1865 วิกตอรี่ โบลาวาร์ ด แต่
เบื้องหลังที่อยูน่ ่ะซิ ไม่ดีนกั มีแต่สามห้องอยูใ่ นแถบที่สกปรก มีลูกจ้างอยูค่ นเดียวที่จะต้องจ่ายเงินให้
คนนั้นก็คือ ตัวข้าพเจ้าเอง ทั้งเงินที่ได้รับก็ไม่พอแม้แต่จะจ่ายเป็ นค่าห้องในโรงแรมที่ราคาถูกที่สุด
ข้าพเจ้าต้องนอนบนเก้าอี้ยาวใกล้โต๊ะหนังสื อกลางสานักงานนั้น อาหารก็ตอ้ งกินแต่สิ่งที่จะทาให้บน
จานร้อน ๆ หรื อบางที บางโอกาสเพื่อนข้าพเจ้าก็จะเชิ ญไปรับประทานอะไรด้วย
แต่สิ่งที่ยงุ่ ยากก็คือ ข้าพเจ้าต้องจากเกว็นและลูก ๆ มา เราออกมาจากโบสถ์แล้ว และเกว็นก็
กลับไปอยูก่ บั พ่อแม่ของเธอที่พิทสเบิร์ก
แม้วา่ จะเป็ นดังนี้ ก็น่าตื่นเต้นดี ซึ่ งข้าพเจ้าเองก็ชอบ ที่ประชุมของชาวสเปญ และชาวอังกฤษ
ในนิวยอร์ คอุทิศเงินให้ 1000 ดอลล่าร์ (ราว 2 หมื่นบาท) เพื่อให้เราเริ่ มงาน เราเริ่ มด้วยงานจัดพิมพ์
หนังสื อ เขียนถึงปั ญหาต่าง ๆ เช่น ปั ญหาเรื่ องยาเสพติด การสาส่ อนทางเพศ ดื่มสุ รา ยกพวกไปทาการ
รุ นแรงต่าง ๆ เด็กวัยรุ่ นจากโบสถ์ต่าง ๆ นับร้อยช่วยเราแจกหนังสื อนี้แต่พอสิ้ นสามเดือน เราก็เห็นว่า
เด็กเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เปลี่ยนชีวติ จากเดิมไป
เราจึงทดลองวิธีใหม่ต่อไป คือออกโทรทัศน์ ข้าพเจ้ารวบรวมเด็กที่เคยตกอยูใ่ นความลาบาก
มาแล้วพ้นมาได้นบั ร้อยคนมีคณะนักร้องที่ลว้ นเป็ นเด็กวัยรุ่ น ในรายการนั้นเขาจะร้องเพลงแล้วคนหนึ่ง
ในพวกเยาวชนจะออกมาเล่าเรื่ องของตน
เราค่อยใจชื่นขึ้น ที่เห็นว่ามีผนู ้ ิยมการแสดงนั้นกันอยูท่ วั่ ไปแต่ก็มีเรื่ องยุง่ ยากอยูป่ ระการหนึ่ง
คือ การออกโทรทัศน์น้ นั แพงมาก พวกเด็ก ๆ ทัว่ ประเทศส่ งเงินมาใหเรา แต่พอสิ้ นสิ บสามสัปดาห์ เราก็
เป็ นหนี้ เขาถึง 4500 ดอลล่าร์ (เก้าหมื่นบาท) “ดูเหมือนว่าเราจะต้องล้มเลิกรายการนี้เสี ยกลางคัน”
ข้าพเจ้าบอกกันคณะกรรมการ ทุกคนก็ดูจะเห็นด้วย เราอยากจะทาต่อไปแต่ดูจะไม่มีทาง
ทันใดนั้น ศาสนาจารย์ผหู ้ นึ่ งทางตอนหลังห้องลุกขึ้นกล่าวว่า “ผมเห็นการแสดงของคุณแล้ว
และชอบมากเสี ยด้วย ก่อนที่คุณจะล้มเลิกเรื่ องนี้ ผมอยากจะให้คุณได้คุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งเสี ยก่อน”
ข้าพเจ้าก็เห็นด้วย
ดังนั้น วันรุ่ นขึ้น ข้าพเจ้าก็ไปหาคุณเชส วอล์กเคอร์ บรรณาธิ การนิตยสารฉบับหนึ่งในนคร
นิวยอร์ค เขาฟังเรื่ องงานของเราอย่างตั้งอกตั้งใจ แต่พอเรากล่าวจบลง เขาทาท่างง ๆ
“แล้วคุณจะทาอะไรเล่าครับ?” เขาพูด
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“พูดอย่างเปิ ดอกเลยนะ” ศาสนาจารย์เพื่อนผมพูด “เราต้องการสักหมื่นดอลล่าร์ ” (ราวสองแสน
บาท)
คุณวอล์กเคอร์ ใบหน้าถอดสี ข้าพเจ้าเองก็พลอยไปด้วย
แล้วเขาก็หวั เราะใหญ่ “ดีที่คุณคิดว่าผมรวยถึงเพียงนั้นแต่พดู กันตรง ๆ นะ ผมไม่มีเงินหมื่น
ดอลล่าร์ เลย ทาไมคุณถึงได้คิดถึงผมเมื่อคุณต้องการเงินเล่า?”
“อันที่จริ งผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกัน” ศาสนาจารย์พดู “ผมมีความรู ้สึกประหลาด ๆ เกิดขึ้น
ตั้งแต่ผมได้ยนิ ว่า จะต้องล้มเลิกรายการนี้วา่ ผมควรจะมาติดต่อกับคุณ บางทีผมอาจจะผิดไปก็ได้ แต่ผม
มีความรู ้สึกเช่นนั้นอยูเ่ รื่ อย”
นายวอล์กเคอร์ ลุกขึ้นจากเก้าอี้ “ขอบคุณที่มาหาผม” เขาว่า “ถ้าผมคิดอะไรออก ผมจะบอกให้
คุณทราบ”
เราออกมาพ้นประตูสานักงานของเขาแล้ว เมื่อเขาตะโกนเรี ยกเรากลับไปอีก
“เดี๋ยวก่อนคุณ” เขาเรี ยก
เราหมุนตัวเดินกลับไปสู่ สานักงานเขาอีก “ผมคิดได้แล้ว” เขาว่า “ผมได้รับโทรเลขวันนี้ ซึ่ งผม
เองก็ไม่เข้าใจเลย” เขาเหลียวไปหาโทรเลขนั้นบนโต๊ะ แล้วพบเข้า โทรเลขนั้นมาจาก ดับบลิวคลีเมนต์
สโตน ประธานของบริ ษทั สหประกันภัยแห่งอเมริ กา มีวา่ “ลืมเรื่ องโทรเลขฉบับก่อนไป จะอยูท่ ี่ซาวอย
ฮิลตัน พุธนี้”
“นัน่ เป็ นวันนี้ ” บรรณาธิการพูด “แต่ก็แปลกที่ผมไม่เคยได้รับโทรเลขฉบับก่อน และทาไมเขา
ถึงจะต้องมาบอกผมด้วยว่าเขามาเมืองนี้ ในเมื่อเราไม่มีธุระอะไรหรื อนัดหมายกันไว้เลยผมสงสัยว่า
เลขาของเขาคงจะเอาชื่ อผมไปสับกับชื่อใครเข้ากระมัง...”
แล้วบรรณาธิ การก็เขียนจดหมายสั้น ๆ ให้เรา “ไปที่ซาวอยนะ” เขาว่า แล้วยืน่ ซองให้เรา “ถ้า
เขาอยูค่ ุณก็ใช้นี่แนะนาตัวกับเขา อ่านดูก็ได้” ซองนั้นไม่ได้ผนึก ดังนั้นพอเราออกไปพ้น เราก็เอา
ออกมาอ่านดูวา่ เขาเขียนว่ากระไร “คุณเคล็มที่นบั ถือ” จดหมายนั้นว่าดังนี้ “นี่เป็ นจดหมายแนะนาคุณ
เดวิด วิลเคอร์ สัน ผูซ้ ่ ึ งทาหน้าที่อย่างน่าสรรเสริ ญอยูใ่ นหมู่พวกเด็กวัยรุ่ นในเมืองนี้ คุณเดวิดอยากจะได้
เงินสักหมื่นดอลล่าร์ สาหรับงานนี้ ขอคุณฟังเรื่ องที่เขาเล่าให้ละเอียดก่อน และถ้าคุณเห็นดี ก็ช่วยเขาด้วย
ก็แล้วกัน เชส”
“ดูเขลาเหลือเกินนะ”ข้าพเจ้าพูดกับเพื่อนของข้าพเจ้า “คุณคิดว่า เราควรจะไปหาเขาไหม?”
“ควรไปแน่”
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ดังนั้น 20 นาทีตอ่ มา เราก็ไปเคาะประตูห้องชุดในโฮเต็ลซาวอย ขณะนั้นเป็ นเวลา 17.30 น.
สุ ภาพบุรุษผูห้ นึ่งผูกหูกระต่ายอันใหญ่เดินมาเปิ ดประตูให้ เห็นได้วา่ เขากาลังจะแต่งตัวไปรับประทาน
เลี้ยง
“คุณสโตนใช่ไหมครับ?”
ชายนั้นพยักหน้ารับ
“ขอโทษเถิดครับ คุณเชส วอล์กเคอร์ ให้ผมนาจดหมายนี้มาให้คุณ”
คุณสโตนยืนอ่านจดหมายนั้นอยูท่ ี่ประตู เขาเชิ ญเราเข้าไปข้างใน เขามีท่าทางงงเล็กน้อยในเรื่ อง
ทั้งหมดนั้น เขาว่าอีกสักประเดี๋ยวเขาจะต้องไปแล้ว ถ้าเราอยากจะเล่าเรื่ องให้เขาฟังในขณะที่เขาแต่งตัว
ไป เขาก็จะยินดีฟัง
สิ บห้านาทีต่อมา คุณสโตนก็แต่งตัวเสร็ จเตรี ยมตัวจะไป
“ผมเห็นจะต้องไปเสี ยที” นายสโตนพูดอย่างสุ ภาพ “แต่ ถ้าคุณเชส วอล์กเคอร์ เป็ นผูแ้ นะนาคุณ
มา นัน่ ก็พอแล้วสาหรับผม ผมชอบงานของคุณ ส่ งบิลมาเถิด ผมจะจ่ายให้ในวงเงินหมื่นดอลล่าร์
ข้าพเจ้ากับเพื่อนมองหน้ากันตะลึงไป
ขอโทษเถิดนะ คุณช่วยอัดเรื่ องต่อจากตอนที่เล่าค้างไว้ดว้ ย ถ้าผมมานิวยอร์คอีกผมจะไปหาคุณ
แล้วเราปรึ กษากันให้ละเอียด...” แล้วเขาก็จากไป
เราได้เอาเงินหนึ่งหมื่นดอลล่าร์ ไปชาระหนี้
แล้วยังได้ชาระเงินค่ารายการออกโทรทัศน์
ล่วงหน้าอีกสามเดือน ทั้งจ่ายค่าฟิ ล์มที่เราทาเรื่ องเด็กวัยรุ่ นในนิวยอร์ ค ติดยาเสพติดอีกด้วย
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รายการโทรทัศน์ ที่เราจัดนั้นดาเนินไปด้วยดี แต่ขา้ พเจ้ายิง่ คิดหนักขึ้นว่าเราจาเป็ นจะต้องติดต่อ
กับพวกเด็ก ๆ เป็ นส่ วนตัวสิ่ งที่ขา้ พเจ้าต้องการก็คือ บ้านที่ผสู ้ มัครทางานนี้ เต็มเวลานับสิ บกว่าคนจะพัก
อยูไ่ ด้ ข้าพเจ้าอยากได้คนมาฝึ กเป็ นพิเศษเพื่อทางานกับพวกเด็ก ๆ จากแก๊งต่าง ๆ และอยากได้ทางานใน
หมู่พวกยาเสพติด และอยากได้คนทางานในหมู่เด็กเล็ก ๆ ข้าพเจ้าอยากได้คนงานหญิงมาทางานกับพวก
เด็กสาว แล้วสามารถจะช่วยเขาแก้ปัญหายุง่ ยากของเขาได้ดว้ ย
บ้านหลังนี้ จะเป็ นที่ ๆ พวกเด็กหนุ่มสาวจะมาได้เมื่อเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างใดเป็ น
พิเศษ จะมีบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยวินยั และความรัก เราจะนมัสการและเรี ยนด้วยกัน
ในระหว่างนี้ ครอบครัวข้าพเจ้าย้ายมาอยูน่ ิวยอร์ คกันหมดแล้ว เพราะข้าพเจ้าหาที่อยูไ่ ด้ใกล้ ๆ
สานักงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเล่าให้คณะกรรมการกลางฟังถึงความฝัน อยากจะมีบา้ นให้พวกเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้
ปั ญหาใหญ่ก็คือ เราไม่มีเงินและงานเช่นนี้ ตอ้ งใช้เงินมาก แต่ในที่สุดเขาก็ตกลงกันว่าจะทาเป็ นการ
แสดงว่าเรามีความเชื่ อ
นี่เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นเมื่อเราตัดสิ นใจทาลงไปแล้ว
สองนาฬิกา เช้าตรู่ ของวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ข้าพเจ้ากาลังอธิ ษฐานอยู่ ก็พอดีเกิด
ความคิดขึ้นมาว่า เราควรจะลองหาบ้านที่ถนนคลินตัน ข้าพเจ้ากางแผนที่ออกดูวา่ ถนนคลินตันอยูท่ ี่ใด
วันรุ่ งขึ้น ข้าพเจ้าเรี ยกกรรมการทั้งหลายประชุม เล่าความคิดของข้าพเจ้าให้เขาฟัง เขาเห็นด้วย
กับการจะไปดูบา้ นที่ถนนคลินตันกับข้าพเจ้า ก่อนเราไป ข้าพเจ้าถามพอล ดีลีนาว่าเรามีเงินอยูส่ ักเท่าไร
“ทาไมล่ะ?” พอลถาม
“อ้าว ก็เราคิดจะไปดูบา้ นที่ถนนคลินตันกันนี่นา”
“ฮะฮ้า” พอลร้อง “เดี๋ยวนี้เรามีอยู่ 125 ดอลล่าร์ กบั อีก 73 เซนต์ (ประมาณสองพันห้าร้อยกว่า
บาท)
บ้านแรกที่เราเห็นนั้นดูเหมาะมากดูเก่าและสกปรกไปหน่อยก็จริ ง แต่ราคา 17,000 ดอลล่าร์ นั้น
ทาให้ดูพอสมควรเราตรวจดูรอบ ๆ แล้วลงมือปรึ กษากันถึงเรื่ องเงินและระยะเวลาจ่ายเงินงวด เราต้อง
แปลกใจที่เห็นว่าลองเอยได้อย่างรวดเร็ ว แต่เมื่อเราไปหาเจ้าของบ้านในวันรุ่ งขึ้น เขากลับถ่วงเวลาและ
ถ่วงไปหลายวัน ดังนั้นเราจึงตกลงว่าจะไปหาบ้านหลังใหม่ที่ถนนคลินตันอีก หลังนี้ ราคาถึงสามหมื่นสี่
พันดอลล่าร์ เป็ นสถานพยาบาล ซึ่ งตรงตามอุดมคติของเรามาก มีเครื่ องตกแต่งบ้านพร้อมทั้งเจ้าของยัง
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ลดราคาให้เราด้วย ในขณะที่เราพูดเรื่ องราคากันอยู่ เราเกือบจะเซ็นสัญญากันอยูแ่ ล้ว ก็พอดีศาสนาจารย์
คนหนึ่งในคณะกรรมการกล่าวว่า
“ก่อนที่เราจะตกลงใจอย่างใดลงไป ผมมีกุญแจบ้านหลังตรงกันข้ามคนละฟากถนนอยู่ ผมคิด
ว่าเราควรจะไปดูกนั ก่อนนะ”
“ราคาสักเท่าใดล่ะ?” ข้าพเจ้าซัก
เขาอึกอัก “ราคา 65,000 ดอลล่าร์ ”
“ดีนี่” ข้าพเจ้ากล่าว “ทุกครั้งที่เราหาบ้านใหม่ ราคามันสู งขึ้นไปทุกที ซ้ าตัวเงินในธนาคารที่เรา
ก็มีกลับลดลง เราหาบ้านราคา 17,000 ดอลล่าร์ ตอนนั้นเรามีเงิน 125 ดอลล่าร์ เดี๋ยวนี้ เรามาดูบา้ นราคา
34,000 ดอลล่าร์ เราก็มีเงินอยูเ่ พียง 100 ดอลล่าร์ แล้วเราก็อยากจะข้ามถนนไปดูหลังที่ราคา 65,000 ดอล
ล่าร์ เราอาจจะกระเป๋ าแห้งก็ได้”
บ้านหลังราคา 65,000 ดอลล่าร์ น้ นั เรี ยกว่า เป็ นคฤหาสน์ก็วา่ ได้ ใจข้าพเจ้าเต้นไม่เป็ นจังหวะ
เมื่อข้าพเจ้าเห็นมันเข้า ดูเหมือนว่าจะมีที่พอสาหรับทุกอย่าง ทั้ง ๆ ที่ภายในยังรกรุ งรังอยูก่ ็ตาม มีลิฟขึ้น
ไปสู่ ช้ นั สอง ซึ่ งมีหอ้ งมากมาย ขณะที่คนของเราสนทนาอยูก่ บั เจ้าของ เขาลดราคาลงเป็ น 42,000 ดอล
ล่าร์ แต่เราก็ยงั มีตวั เงินอยูใ่ นธนาคารเพียง 100 ดอลล่าร์ เท่านั้น ถ้าเราจะเอา เราจะต้องวางเงินหนึ่งส่ วน
สิ บของจานวนนั้น ภายในหนึ่งสัปดาห์ ข้าพเจ้าทูลขอพระเจ้าให้ประทานเงินจานวนมากนั้นในวัน
อาทิตย์ ถ้าพระองค์จะให้เราได้บา้ นนั้น เงินจานวนมากที่สุดในโบสถ์จะได้ในวันอาทิตย์วนั เดียวเป็ น
2,000 ดอลล่าร์ แต่ขา้ พเจ้าก็หวังจะให้พระเจ้าทรงกระทาปาฎิหาริ ย ์ ถ้าพระองค์ตอ้ งการให้เราได้บา้ น
หลังนี้
วันอาทิตย์ต่อมานั้น เป็ นวันอาทิตย์ก่อนหน้าวันคริ สตสมภพ ค.ศ. 1960 ข้าพเจ้าบอกผูท้ ี่มาฟัง
ด้วยน้ าเสี ยงเนื อย ๆ และตรงไปตรงมา เมื่อจบแล้ว ข้าพเจ้ากล่าวว่า ถ้าเขาต้องการจะอุทิศเงินเพื่อ
ช่วยงานนี้ ข้าพเจ้าจะไปนัง่ คอยรับเงินอยูท่ ี่อีกห้องหนึ่งในโบสถ์ ข้าพเจ้าไม่ได้บอกเขาว่าเราต้องการ
เป็ นจานวนเท่าไร
ข้าพเจ้าไปนัง่ คอยอยูอ่ ีกห้องหนึ่ง หลังจากสิ บนาทีล่วงไปไม่มีใครมา และข้าพเจ้าเตรี ยมตัวจะ
กลับแล้ว นึกในใจว่าพระเจ้าคงจะไม่ตอ้ งการให้เราได้บา้ นนั้น
แล้วประตูห้องโถงก็เปิ ดออก หญิงชราผูห้ นึ่งเดินเข้ามาเธอเดินน้ าตาไหลพรากข้ามห้องมาหา
ข้าพเจ้า “อาจารย์วลิ เคอร์สันคะ” เธอพูด “ดิฉนั อธิ ษฐานคอยมา 15 ปี แล้ว ให้มีใครมาลงมือทางานนี้ นี่
ค่ะ 10 ดอลล่าร์ เป็ นเงินทั้งหมดที่ดิฉนั จะให้ได้ เงินไม่มากเท่าไร แต่ดิฉนั ทราบว่า พระเจ้าจะทรง
เพิ่มเติมให้”
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ต่อจากเธอก็มีคนหลัง่ ไหลกันเข้ามาไม่ขาดสาย บางคนให้สามร้อยดอลล่าร์ เด็กผูช้ ายเล็ก ๆ คน
หนึ่งให้ 14 เซนต์ พ่อหนูวา่
“พระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั งานนี้ คุณได้เงินที่ผมมีไปหมดแล้ว”
เป็ นเวลา 15 นาทีที่ผคู้ นเดินเป็ นแถวผ่านห้องไป แล้วเอาเงินมาวางบนโต๊ะ เมื่อเราเอาเงินนั้นมา
นับดู ปรากฏว่าได้เงินถึง 4,400 ดอลล่าร์
มีอยูส่ ิ่ งหนึ่งที่ทาให้ขา้ พเจ้างงงัน เราขอพระเจ้า 4,200 ดอลล่าร์ และเราได้รับเงิน 4,400 ดอล
ล่าร์ ทาไมพระเจ้าถึงได้ให้เราเกินมา 200 ดอลล่าร์ บางทีพระองค์จะทรงกรุ ณาเราประทานให้เรา
มากกว่าที่เราขอกระมัง
สองสามวันต่อมา ข้าพเจ้ากาลังจัดเรื่ องนี้ อยูก่ บั ทนายความของเรา
“คุณมีเงิน 4,200 ดอลล่าร์ แล้วหรื อ เดวิด?”
ข้าพเจ้าส่ งเงินนั้นให้เขา พร้อมทั้งอธิ ษฐานขอบพระคุณพระเจ้าอยูใ่ นใจ
ทนายความมีท่าทางกระสับกระส่ าย เหมือนกับว่าเขาจะต้องพูดในเรื่ องที่ไม่อยากพูด “คุณก็
ทราบดีวา่ ผมไม่ได้คิดเงินสาหรับงานที่ผมจะช่วยตั้งศูนย์เยาวชนขึ้นนี้...”
ดู ๆ ก็แปลกที่เขาพูดเช่นนี้ เพราะเขาเป็ นกรรมการคนหนึ่งไม่เคยคิดเงินสาหรับงานที่เขาทาไป
เลย
“...แต่เราจะต้องจ่ายให้แก่ทนายความอีกหนึ่ง เราจาเป็ นต้องจ่ายให้เขาบ้าง เมื่อเราชาระหนี้เงิน
ก้อนนี้”
“เป็ นเงินสักเท่าไร?”
“สองร้อยดอลล่าร์ ”
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เราต้ องทางานกันมากทีเดียว ที่จะเตรี ยมศูนย์เยาวชนให้พร้อม เราจะไปได้คนมาจากไหนมา
ดูแลสถานให้เรี ยบร้อยเล่า? เราสามารถจ่ายให้เพียงสัปดาห์ละ 10 ดอลล่าร์ เท่านั้น และเขาจะต้องทางาน
หนักอย่างเต็มอกเต็มใจ และต้องเสี่ ยงชีวติ ด้วยขณะที่ขา้ พเจ้าคิดถึงปั ญหานี้ เด็กคนหนึ่ งของเราเกือบจะ
เอาชีวิตไม่รอด เขาชื่อ คาร์ โลส เคยเป็ นสมาชิกของแก๊งที่ร้ายที่สุดในนิวยอร์ ค ชื่อแก๊ง ประหาร หลังจาก
ที่เขากลับมามีชีวติ ใหม่แล้วเขากลับไปเล่าเรื่ องที่เกิดขึ้นให้พวกแก๊งของเขาฟัง พอเขาไปถึงพวกนั้นก็รุม
ล้อมเข้ามา
“อัว๊ ได้ยนิ ว่าลื้อมีศาสนาแล้วงั้นรึ ?” หัวหน้าแก๊งประหารพูดขึ้น
“ถูกแล้ว” คาร์โลสพูด
“แล้วอัว๊ ก็ได้ยนิ ว่า ลื้อไม่สู้คนอีกแล้ว”
“ถูกต้อง” คาร์โลสตอบ
เด็กคนนั้นดึงมีดขึ้นมา “ลื้อจะต้องสู ้ ม่ายงั้นอัว๊ แทงลื้อตายแน่” เขาว่า
คาร์ โลสอยูก่ บั แก๊งนั้นมานานหลายปี เขารู ้วา่ หัวหน้าแก๊งไม่ได้ข่เู ล่น ๆ เขากระโดดหลบไป
กระชากสายอากาศของรถยนต์คนั ที่จอดอยูใ่ กล้ ๆ ออกเพื่อจะใช้เป็ นอาวุธ แล้วทันใดเขาก็เปลี่ยนใจ
โยนสายอากาศทิ้ง
“ไม่ละ อัว๊ ไม่สู้” เขาพูด
แล้วหัวหน้าแก๊งประหารก็แทงเขา เขาเสื อกมีดเข้าไปที่ชายโครงของคาร์ โลสจนมิดด้าม โลหิต
ไหลปรี่ ออกมาจากบาดแผล ขณะที่คาร์ โลสฟุบลงตรงข้างทาง พวกแก๊งนั้นต่างวิง่ หนีไปทิ้งคาร์ โลสให้
ครวญครางร้องขอความช่วยเหลือ พอเขาไปถึงโรงพยาบาลเขาก็อยูใ่ นขั้นอาการสาหัสเป็ นตายเท่ากัน
เมื่อออกมาจากโรงพยายาลได้ แพทย์แนะนาเขาไม่ให้ไปเทศน์ในหมู่พวกที่พกมีด แต่คาร์ โลส์กลับไป
เทศน์ตามถนนอีก บางทีอาจจะเป็ นเพราะเหตุน้ ี ที่ทาให้เขาเป็ นนักเทศน์ที่ดีที่สุดของเราก็ได้
แต่ใครเล่าจะกล้าเสี่ ยงกับงานชนิดนี้ได้? จะมีสักกี่คนที่เป็ นเหมือนคาร์ โลส
ไม่นานหลังจากนี้ ข้าพเจ้าได้รับโทรเลขจากวิทยาลัยพระคริ สตธรรมในรัฐมิสซูรี่ ขอให้ขา้ พเจ้า
ไปจัดประชุมขึ้นสักระยะหนึ่ ง ข้าพเจ้าจึงชวนพวกนักเรี ยนพระคริ สตธรรมมาประกาศตามถนนในนคร
นิวยอร์ ค ข้าพเจ้าบอกเขาว่า ข้าพเจ้าต้องการคนสัก 10 คนมาช่วยงานนี้ ทั้งบอกให้เขาจ่ายค่าเดินทางมา
นิวยอร์ คเอง ข้าพเจ้าไม่สัญญาอะไรในเรื่ องเงินทอง เพียงแต่บอกว่าจะจัดหาที่อยูห่ ลับนอนให้ ข้าพเจ้า
เล่าเรื่ องคาร์ โลสกับเด็กอีกสองคนถูกทุบกลางถนนให้เขาฟัง เขาบอกว่า เขาจะต้องล้างชาม ถูพ้นื เอง
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เด็กหนุ่มห้าสิ บคนอาสาจะทางานนี้ แต่เราต้องการเพียง 20 คน ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ทางโรงเรี ยนพระ
คริ สตธรรมเป็ นผูเ้ ลือก
ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ผูอ้ าสาเริ่ มทยอยกันเข้ามา ต่างหิ้วกระเป๋ าเสื้ อผ้าและชูคอจะดูภาพแปลกใหม่
ๆ ในนิวยอร์ ค พอข้าพเจ้าพาเขาไปดูหอ้ งนอนใหญ่กว้างโล่งไม่มีอะไรเลย ข้าพเจ้าแน่ใจว่า เขาต้อง
แปลกใจว่าตนจะมามีชีวิตเช่นไรหนอ
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พอเดือนพฤษภาคม 1961 งานของศูนย์เยาวชนกาลังเจริ ญเต็มที่ ทุกวันคนงานของเราจะ
ออกไปตามถนน มองหาเด็กวัยรุ่ นที่เขาจาเป็ นจะต้องช่วย ระหว่างเดือนแรก มีเด็กหนุ่มสาวกว่า 500 คน
มารับความรอดพ้นบาปจากพระเยซู คนพวกนี้พน้ จากแก๊งต่าง ๆ และพ้นบาปทั้งปวง เขาได้งานและเริ่ ม
นมัสการพระเจ้า
ในจานวน 500 คนนี้ มีราว 100 คนที่มาที่ศูนย์ขอให้ช่วยเป็ นพิเศษ บางคนก็ลาบากเดือนร้อน
มาก จนต้องเข้ามาอยูก่ บั พวกเรา
เราเริ่ มประสบกับปั ญหาหลายประการ ประการหนึ่ง คือปั ญหาทางศีลธรรม เด็กพวกนี้เกือบ
ทั้งหมด ทาผิดกฎหมายมาแล้ว เขาควรทาประการใดดี?
การตอบปั ญหานี้ไม่ใช่เรื่ องง่าย เด็กที่เป็ นคริ สเตียนอย่างมัน่ คงอาจจะยอมรับโทษในคุกก็ได้
แต่สาหรับคนที่เพิ่งมาเป็ นคริ สเตียนนี่อาจจะเป็ นสิ่ งที่นาเขากลับไปคบกับเพื่อนเลว ๆ หรื ออีกนัยหนึ่ง
ถ้าเขาซ่อนความผิดนี้ไว้ในใจ นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่ควรทา
ขอยกเพทโดรเป็ นตัวอย่าง เขามาอยูท่ ี่ศูนย์นี่หลายวันแล้ว วันหนึ่งเขาเข้ามาหาข้าพเจ้า กล่าวว่า
“ผมกินไม้ได้ นอนไม่หลับ นอนไม่หลับเลยจริ ง ๆ”
“เอ๊ะ ทาไมล่ะ เพทโดร”
“ผมรู้สึกหนักใจในเรื่ องบาปที่ผมทาไป ผมเห็นจะต้องไปสารภาพบาปกับตารวจเสี ยที”
ข้าพเจ้าฟังเขาสักครู่ และเห็นว่าไม่มีทางจะทาอย่างอื่นได้เพทโดรไม่ได้เล่าเรื่ องทั้งหมดของเขา
ให้ขา้ พเจ้าฟัง เพราะข้าพเจ้าไม่เข้าใจภาษาสเปญดี และเขาเองก็พดู ภาษาอังกฤษไม่คล่องแต่ขา้ พเจ้าก็
บอกเขาว่า ข้าพเจ้าคิดว่า เขาควรจะรอไปก่อนข้าพเจ้าเกรงว่า คาพิพากษาให้จาคุกเขา จะทาให้จิตใจเขา
หวนกลับไปเป็ นอย่างเดิมอีก แต่เขาก็ไม่ยอมรอ
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไปหาเพื่อนเก่าของข้าพเจ้า คือวินเซนต์ ออร์ เทซ ขอให้เขาไปด้วยเพื่อทาหน้าที่
ล่ามให้ สิ บเอกตารวจกาลังนัง่ รับประทานอาหารเช้าของเขาอยูท่ ี่โต๊ะ เขาเงยหน้าขึ้นแล้วถามว่า
“มีธุระอะไรรึ ครับ?”
ผมชื่อเดวิด วิลเคอร์ สัน เป็ นศาสนาจารย์และเป็ นผูอ้ านวยการประกาศในหมู่เด็กวัยรุ่ น” ข้าพเจ้า
กล่าว “ผมพาเด็กหนุ่มคนนี้มาด้วย เขาเคยเป็ นสมาชิกของแก๊งมังกร อยากจะมาสารภาพอะไรกับคุณ”
สิ บตารวจเอกผูน้ ้ นั มองดูหน้าข้าพเจ้าเฉยอยู่ แล้วขอให้ขา้ พเจ้าพูดซ้ าอีกที เขาวางดินสอลง แล้ว
เรี ยกข้าพเจ้าให้เข้าไปใกล้ ๆ ถามว่า “นี่อาจารย์ สติของเขายังดีอยูห่ รื อเปล่า?”
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“เขาไม่ได้เสี ยสติดอก” ข้าพเจ้าตอบ
“เรามีคนมาหาอยูเ่ รื่ อย สารภาพในเรื่ องที่เขาไม่เคยทาถ้าคุณคิดว่า เขาสติดี ก็พาขึ้นไปข้างบนที่
ห้องสอบสวนได้”
เราจึงพากันขึ้นไปนัง่ รออยูข่ า้ งบน เพทโดรมีท่าทางสงบไม่ชา้ เจ้าหน้าที่สอบสวนคนหนึ่งก็เข้า
มาถามว่า ข้าพเจ้าบังคับให้เพทโดรมาสารภาพหรื อ
“เปล่าครับ” ข้าพเจ้าตอบ “เขามาโดยใจสมัครของเขาเอง”
“คุณทราบไหมว่า เขาอาจจะต้องติดคุกก็ได้”
ข้าพเจ้าขอให้วนิ เซนต์ ออร์เทซ อธิบายเป็ นภาษาสเปญให้เพทโดรทราบ เด็กหนุ่มพยักหน้า
จริ งซิ เขาเข้าใจดี
ดังนั้น เจ้าหน้าที่สอบสวนจึงหยิบเอากระดาษสี เหลืองออกมาใช้ปลายดินสอแตะน้ าลาย แล้วยืด
หลังพิงพนักเก้าอี้ เขาใจดีมาก “เอาละ เพทโดร ไหนลองเล่าเรื่ องที่เธออยากจะสารภาพให้ฉนั ฟังมาซิ ”
เอ้อ” เพทโดรพูดโดยมีวนิ เซนต์ ออร์เทซ เป็ นผูแ้ ปล “คุณจาเรื่ องที่แทงกันในวันนั้นได้ไหม?”
แล้วเขาก็เล่าเรื่ องแทงกันที่เกิดขึ้นที่สวนสาธารณะเซ็นทรัลเมื่อสองเดือนก่อน เจ้าหน้าที่สอบสวนวาง
ดินสอลง แล้วเรี ยกเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งมา เขาจาเหตุการณ์น้ นั ได้ จึงสนใจมาก เพทโดรเล่าเรื่ องละเอียด
ไปจนถึงตอนแทงกัน เขากาลังหิ วยาเสพติดเต็มที่ อยากจะได้ยามาเสพเขาไปกับเด็กหนุ่มอีกสองคน เขา
เห็นชายคนหนึ่งนัง่ อยูบ่ นม้ายาวจึงเข้าไปล้อมกรอบ ปล้นเอาเงินไปแล้วแทงชายคนนั้นเข้าที่ทอ้ ง
แทพโครสารภาพต่อไปถึงเรื่ องโจรกรรมอีกสองราย เจ้าหน้าที่สอบสวนคงกักตัวเขาไว้ต้ งั แต่
หกนาฬิกาไปจนถึงเที่ยงตรวจสอบดูขอ้ เท็จจริ งต่าง ๆ อย่างละเอียด เขาได้ตวั คนถูกแทงแต่คนนั้นก็มี
ประวัติไม่สู้ดีอยูแ่ ล้วที่สถานี ตารวจ ดังนั้น เขาจึงไม่ต้ งั ข้ออะไร เขาไม่อยากจะต้องเข้าไปพัวพันกับ
ตารวจ ร้านที่เพทโดรเข้าปล้นสองครั้งก็ไม่คิดเอาเรื่ อง “ผมรู ้จกั ร้านนั้นดี”วินเซอต์ ออร์เทซพูด “ร้านนั้น
เปิ ดบ่อนเถื่อน เขาจึงไม่อยากจะยุง่ กับพวกตารวจ”
ดังนั้น สุ ดท้ายตารวจก็หาตัวเจ้าทุกข์ไม่ได้ เขาจึงเต็มใจปล่อยเพทโดรให้อยูใ่ นความดูแลของ
เรา เรากลับไปที่ศูนย์ วันรุ่ งขึ้นแพทโดรตื่นก่อนใคร ๆ เสี ยงร้องเพลงของเขาปลุกคนให้ตื่นหมดทั้งบ้าน
เขาตะเบ็งเสี ยงร้องเสี ยดังลัน่ ทักทายทุกคนด้วยท่าทางร่ าเริ งจนเราบรรยายไม่ถูก เพทโดรเปลี่ยนไปเป็ น
คนละคนจิตใจของเขาเต็มตื้นไปด้วยความยินดีอย่างแท้จริ ง
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กิจการของศู นย์ รุดหน้ าไปอย่ างรวดเร็ว จนเกินกว่าที่คนเดียวจะดูแลไหว ไม่กี่เดือนต่อมาเราก็มี
คนงานครบชุ ด คนงานคนหนึ่งนั้นคือ นิกกี้ ช่างเป็ นวันที่น่าปลื้มปิ ติเหลือเกิน เมื่อนิกกี้เดินควงหญิงสาว
สวยเข้าประตูศูนย์มาด้วยท่าทางกระดาก ๆ
“เดวี่” นิกกี้เรี ยกข้าพเจ้าค่อย ๆ “ผมอยากให้คุณรู้จกั กับกลอเรี ย ภรรยาผม”
เขาทั้งสองรู ้จกั กันเมื่อเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมในคาลิฟอเนีย ข้าพเจ้าปราดเข้าไป
ทักทายเขา บีบมือนิกกี้แล้วตบหลังเขาเบา ๆ แล้วทักทายกลอเรี ยอย่างอบอุ่น จนข้าพเจ้าเกรงว่าคงจะทา
ให้เธอแปลกใจ
นิกกี้ กลอเรี ยกับข้าพเจ้านัง่ อยูด่ ว้ ยกันในห้องทางานแทบไม่น่าเชื่อว่า ชายหนุ่มคนนี้จะเป็ นคน
เดียวกับเด็กหนุ่มที่ข่วู า่ จะฆ่าข้าพเจ้าเมื่อสามปี ก่อน แต่เขาก็ยงั นัง่ อยูข่ า้ งหน้าข้าพเจ้า กลายเป็ นคนละคน
ไป เป็ นศาสนาจารย์อย่างถูกต้อง ทั้งยังมีแผนงานสาหรับอนาคตด้วย
“สิ่ งที่ผมต้องการนะ เดวี่” เขากล่าวพลางชะโงกตัวไปข้างหน้าอย่างร้อนรน “คือจะทางาน
ติดต่อกับทางผูป้ กครองเด็กด้วยไม่ใช่ทางานแต่กบั พวกเด็กด้านเดียว ช่วยเด็กทางนี้แล้ว เด็กกลับไปบ้าน
ไปพบสภาพทางครอบครัวที่แย่มาก แล้วจะดีอย่างไรเล่า?”
กลอเรี ยก็รักเด็ก เธออยากจะทางานกับพวกเด็กเล็กเป็ นพิเศษ นิกกี้เล่าให้เธอฟังถึงเรื่ องเด็กอายุ
8-9-10 ขวบที่ชอบพาตัวเข้าไปหาความยุง่ ยาก เธอต้องการจะช่วยเด็กเล็ก ๆ เหล่านี้ก่อนที่เขาจะถลาตัว
ไปมากกว่านี้
อาหารของเราก็เหมือนกับสิ่ งต่าง ๆ ในศูนย์น้ ี ได้มาเพราะเราอธิ ษฐานขอ ทุกวันเราอธิ ษฐานขอ
อาหาร มีผสู ้ ่ งหมู ผัก ผลไม้มาให้เรา หรื อมิฉะนั้นก็ส่งเงินมาให้เรา
แต่วนั หนึ่ง พวกเด็ก ๆ ตื่นขึ้นล้างหน้าล้างตา แล้วลงไปรับประทานอาหารเช้า แต่ไม่มีอาหารอยู่
บนโต๊ะเลย มีเสี ยงพึมพากันอยูท่ วั่ ไป ถึงเรื่ องไม่มีอาหารรับประทาน
“ครั้งนี้คาอธิ ษฐานของคุณเป็ นหมันเสี ยแล้ว เดฟ” เด็กคนหนึ่งที่มาจากแก๊งวันรุ่ นเอ่ยขึ้น
“พระองค์เจ้าข้า” ข้าพเจ้านึกอยูใ่ นใจ “ขอสอนเราในเรื่ องความศรัทธาที่เราจะได้จดจาไว้
ตลอดไป” แล้วข้าพเจ้าก็กล่าวขึ้นมาดัง ๆ ว่า “มา ให้เรามาลองดูอีกที วันนี้ เราไม่มีอาหารกิน ถูกต้อง
ไหม?”
เด็กหนุ่มผูน้ ้ นั พยักหน้า

76

“แล้วพระคัมภีร์บอกให้เราอธิ ษฐานว่า ขอโปรดประทานอาหารเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายในกาล
วันนี้ ถูกต้องไหม?”
“ถ้าคุณว่าใช่ก็ใช่”
“ถ้างั้นทาไมเราไม่เข้าไปในโบสถ์กนั เสี ยเดี๋ยวนี้เล่า แล้วอธิ ษฐานขออาหารสาหรับวันนี้ หรื อ
ขอเงินมาซื้ ออาหาร”
“ต้องได้ก่อนเที่ยงนะ เดฟ” เด็กหนุ่มผูน้ ้ นั พูด “ผมหิวแล้วละ”
“ได้ซิ ก่อนเที่ยงแน่ เรามีกนั กี่คนนะ?” ข้าพเจ้าเอี้ยวตัวไปนับจานวนคน เพราะคนที่ศุนย์น้ ี
มักจะเปลี่ยนหน้ากันไปเปลี่ยนหน้ากันมาเสมอ วันนั้นมีกนั อยู่ 25 คนที่ตอ้ งการอาหารข้าพเจ้ากะดูก็เห็น
ว่าต้องใช้เงินราว 30-35 ดอลล่าร์ (600-700 บาท) เลี้ยงคนจานวนนี้ ทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็น คนอื่น ๆ
ก็เห็นพ้องด้วย เราจึงเข้าไปในโบสถ์ปิดประตู แล้วเริ่ มลงมืออธิ ษฐาน
“พระคริ สต์สถิตอยูก่ บั กิจการนี้” เด็กรุ่ นเล็กจากแก๊งอธิ ษฐาน “ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยอย่า
ให้เราต้องอดอยากอีกตลอดปี นี้”
เราต่างคนต่างอธิ ษฐานกันออกมาดัง ๆ ทาให้เกิดเสี ยงดังมาก ขณะที่เราอธิษฐาน หญิงแปลก
หน้าคนหนึ่งก็เดินเข้ามา เราไม่ได้ยนิ เสี ยงเธอเคาะประตูโบสถ์เลย ในที่สุดเธอก็เปิ ดประตูเข้ามา เห็น
พวกเราทั้ง 25 คนคุกเข่าขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับอาหารที่เราได้รับในอดีต และขออาหารสาหรับ
รับประทานในวันนั้นด้วย
“ขอโทษเถอะ” เธอพูดเบา ๆ
“ขอโทษค่ะ” เธอส่ งเสี ยงดังขึ้นกว่าเดิม
ข้าพเจ้าอยูใ่ กล้เธอจึงได้ยนิ เข้า ข้าพเจ้าลุกขึ้นทันที พวกเด็กจากแก๊งและพวกคนงานยังคง
อธิ ษฐานต่อไป
สตรี ผนู ้ ้ นั อึกอัดเล็กน้อย เมื่อกล่าวถึงจุดประสงค์ของเธอที่มาที่นี่ เธอเฝ้ าถามโน่นถามนี่ แต่
ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเธอยิง่ ทราบมากขึ้นเท่าไรว่า เรากาลังทาอะไรอยู่ เธอก็ยงิ่ กระตือรื อร้นมากขึ้น
เท่านั้น ในที่สุด เธอก็ถามถึงเวลาที่เราเริ่ มอธิ ษฐาน
“พวกคุณเริ่ มอธิ ษฐานนี่ ต้ งั แต่เมื่อไร?” เธอถาม
ข้าพเจ้าคิดสักครู่ แล้วตอบว่า “ราวชัว่ โมงมาแล้วเห็นจะได้”
“เอ๊ะ” เธอร้อง “แปลกอย่างมากทีเดียว ดิฉนั รู ้เรื่ องงานของคุณนิดหน่อยเท่านั้น แต่สักชัว่ โมง
หนึ่งมาแล้ว ดิฉนั รู ้สึกเหมือนว่า มีอะไรมาดลใจให้ทาอะไรสักอย่างหนึ่งที่แปลกมากสาหรับดิฉนั ดิฉนั
รู ้สึกอยากจะเปิ ดกล่องเก็บเงินของดิฉนั ออกเอาเงินทั้งหมดที่มีในนั้นมามอบให้คุณ เดี๋ยวนี้ดิฉนั ทราบ
สาเหตุแล้ว” เธอล้วงมือลงไปในกระเป๋ าถือ
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เธอวางซองขาวลงบนโต๊ะข้าพเจ้า กล่าวว่า เธอหวังว่ามันคงจะช่วยอะไรเราได้บา้ ง เธอขอบใจ
ข้าพเจ้าที่ให้เธอมาดูศูนย์แล้วเธอก็จากไป เมื่อข้าพเจ้าเปิ ดซองออก ก็เห็นว่ามีเงินอยูใ่ นนั้นกว่า 32 ดอล
ล่าร์ พอสาหรับจะซื้ ออาหารกินในวันนั้น แล้วท่านทราบไหมว่า คาอธิษฐานของเด็กวัยรุ่ นผูน้ ้ นั ได้รับ
ตอบด้วย เพราะตลอดปี นั้น เราไม่ขาดแคลนอาหารอีกเลย
เป็ นการยากที่จะหาเงินมาให้พอดาเนิ นกิจการ ใกล้เวลาที่พวกคนงานหนุ่มสาวของเราจะต้อง
กลับไปโรงเรี ยนแล้ว ถ้าหาคนงานอื่นมาเราก็จะต้องจ่ายเงิน เงินที่จะต้องจ่ายประจาก็มีเงินงวดที่จ่ายค่า
บ้าน ค่าไฟ ค่าพิมพ์หนังสื อ ค่าเดินทาง ยังมีค่าเสื้ อผ้าสาหรับพวกเด็กข้างถนนอีก เพราะพวกนี้แรกเข้า
มาอยูเ่ สื้ อผ้าเก่าสกปรกจนเราต้องทิ้งไป รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ นแล้วตกประมาณสัปดาห์ละกว่า 1,000 ดอล
ล่าร์ เงินได้มาเร็ วเท่าไรก็ตอ้ งจ่ายไปเร็ วเท่านั้น ข้าพเจ้ามักคิดอยูบ่ ่อย ๆ ว่าอยากจะให้มีเงินก้อนใหญ่อยู่
เสมอ แต่แล้วข้าพเจ้าก็ตอ้ งกลับคิดอีกว่า นี่ เป็ นวิธีที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็ นอยูอ่ ย่างนี้ เราจะได้ตอ้ ง
วางใจพระเจ้าอยูท่ ุกวัน ให้จดั หาทุกสิ่ งที่จาเป็ นให้สาหรับกิจการของพระองค์ ถ้าเรามีเงินก้อนใหญ่อยู่
ในธนาคาร เราก็จะเลิกวางใจให้พระองค์ประทานสิ่ งที่จาเป็ นให้แก่เรา
เงินจานวนสัปดาห์ละ 1,000 ดอลลาร์ น้ ีมาจากแห่งใดเล่า?
เด็กวัยรุ่ นเป็ นจานวนมากจะช่วยกันหา ทั้งยังมีเด็กจากเมืองต่าง ๆ ส่ งเงินที่ตนหาได้มาสบทบ
ด้วย มีเด็กหลายร้อยคนที่ส่งเงินมาสัปดาห์ละ 50 เซ็นต์ (ราว 10 บาท) มีโบสถ์หลายแห่งที่ตกลงจะส่ ง
เงินมาให้เราเป็ นประจา
อย่างไรก็ตาม เงินทั้งหมดนี้ก็ยงั ไม่พอกับเงินที่ศูนย์ตอ้ งการมาก เราต้องการเงินก้อนใหญ่กว่านี้
ภายในสองสัปดาห์ เราจะต้องจ่ายค่าบ้านงวดที่สอง 15,000 ดอลล่าร์ ต้องชาระในวันที่ 28 สิ งหาคม ค.ศ.
1961
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วันหนึ่ง เย็นมากแล้ว มาเรี ยโทรศัพท์มาหาข้าพเจ้าบอกว่าเธอต้องการพบข้าพเจ้า
“แน่นอน มาเรี ย” ข้าพเจ้ากล่าว “เธอรู ้ที่อยูใ่ หม่ของเราแล้วใช่ใหม?”
ข้าพเจ้าเรี ยกลินดาคนงานคนหนึ่งของเรามา แล้วเล่าเรื่ องมาเรี ยให้ฟัง “เธอมีคุณสมบัติเป็ นหัว
หน้าที่ดีคนหนึ่งทีดียว ถ้าใช้ให้ถูกทางละก้อ” ข้าพเจ้ากล่าว “เมื่อครั้งเธอเป็ นหัวหน้าแก๊งเธอต้องยืนหัน
หลังพิงกาแพงให้พวกเด็กอื่น ๆ ตุย๊ เธอแรง ๆ เธอรวมสมัครพรรคพวกได้เก่งเสี ยด้วย แต่แล้วก็ใช้
ความสามารถนั้นกับพวกเด็กในแก๊ง จนแก๊งของเธอมีเด็กสาวถึงสามร้อยคน”
“แต่ผมคิดว่า เธอคงมาเพราะติดยามากกว่า”
แล้วข้าพเจ้าก็เล่าให้ลินดาฟังถึงเรื่ องมาเรี ยพยายามจะเลิกเสพเฮโรอีน เล่าถึงเธอก้าวออกมา
ข้างหน้าเมื่อครั้งเรามีการชุมนุมที่สนามกรี ฑา แล้วเธอพยายามจะเลิกนิสัยเก่า ๆ เล่าว่าเธอได้แต่งงานไป
แล้ว และทุกสิ่ งราบรื่ นอยูไ่ ด้ชวั่ คราว เธอออกจากแก๊งไป จอนนี่สามีเธอก็ได้งานทา เธอมีลูกแล้วด้วย
แต่แล้ววันหนึ่ง เธอก็ตีกบั สามี สิ่ งแรกที่เธอทาก็คือไปหาคนขายเฮโรอีน แล้วฉี ดยาเสพนี้เข้าตัว
เธอเลิกยาไปพักหนึ่งข้าพเจ้าเกรงว่า บัดนี้ เธอจะติดใหม่อีก
ขณะที่เราสนทนากันอยู่ เลขานุการของข้าพเจ้าก็เข้ามาบอกว่า มาเรี ยมานัง่ คอยพบข้าพเจ้าอยู่
ข้างนอก
เมื่อเธอเดินเข้ามานั้น ดวงตาเธอซึ ม น้ ามูกไหล ผมยุง่ เป็ นกระเซิ ง เธอเดินไปข้างหน้า กาหมัด
แน่น เหมือนดังกับว่าเธอเตรี ยมพร้อมจะต่อสู ้
“อาจารย์วลิ เคอร์สัน” เธอเรี ยก “ดิฉนั เห็นจะไม่ตอ้ งบอกอาจารย์ก็ได้วา่ ต้องการให้อาจารย์
ช่วย”
“เข้ามาซิมาเรี ย” ข้าพเจ้าเชิ ญ แล้วเลื่อนเก้าอี้ให้เธอ
“นัง่ ลงเถอะ” ลินดาพูด “ฉันจะไปเอาน้ าชามาให้”
ลินดาคนซื่ อไม่รู้คาว่า “น้ าชา” นั้น พวกเด็ก ๆ เขาเอามาแผลงใช้เรี ยกเฮโรอีน เธอต้องตกใจแน่
ที่เห็นมาเรี ยมีท่าทางดุร้ายขึ้นมาทันที
“ไม่ตอ้ ง” มาเรี ยตวาด “ฉันไม่ตอ้ งการอะไรทั้งนั้น” แล้วเธอก็นงั่ ลง
“ลูก ๆ เป็ นอย่างไรบ้าง?”
“ดิฉนั จะไปตรัสรู้ได้ยงั ไง?”
“เธอเลิกกับจอนนี่ใช่ไหม?”
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“เราตีกนั ค่ะ”
ข้าพเจ้ามองหน้าลินดา แล้วว่า “ฉันเล่าเรื่ องเธอให้ลินดาฟั งแล้วละ มาเรี ย ทั้งเรื่ องดีและไม่ดี ฉัน
อยากให้เธอรู ้จกั ลินดาดีกว่านี้ ลินดาทางานกับพวกเด็กสาวในเมือง ฉันเลือกเขาเพราะเขาเข้าใจคนได้ดี
เธอจะได้เข้ากันได้”
มาเรี ยกับลินดาสนทนากันสักครู่ ต่อมาลินดาเข้ามาหาข้าพเจ้าในห้องทางาน มีท่าทางเป็ นทุกข์
ว่า เธอไม่เข้าใจตลอด
“เธอติดยาน่ะ เดฟ” เธอบอก “ร้ายจริ ง เท่ากับว่าซื้ อความตายในระยะยาวกันชัด ๆ”
สองสามวันต่อมา เรื่ องยิง่ ร้ายแรงหนักขึ้น มาเรี ยโทรศัพท์มาหาลินดา เธอวิงวอนให้ช่วย เธอ
กาลังจะเข้าตาจน เธอเพิง่ ฉี ดเฮโรอีนไปสามเข็ม แล้วดื่มวิสกี้ไปหนึ่งขวดเต็ม ๆ เธอกับแก๊งเก่าของเธอ
กาลังจะยกพวกไปตีกบั แก๊งคูแ่ ข่ง “เราจะไปฆ่านังคนที่ชื่อดิ๊กซี่ ” มาเรี ยบอก “เธอควรจะมาช่วยห้าม
ไว้น่ะ”
ลินดากับเด็กสาวอีกสองคนรี บเข้าไปในเมือง เขาตรงไปที่กองบัญชาการของแก๊งเด็กสาวคณะ
นี้ ต่างพูดกันอยูช่ วั่ โมงกว่าก่อนที่ลินดากับพวกจะจากมา การต่อสู ้ก็ได้เลิกล้มไป
“เดฟคะ” ลินดากล่าวกับข้าพเจ้าเมื่อเธอกลับมา “นี่น่ากลัวเหลือเกิน เราเห็นจะต้องคิดช่วย
เด็กผูห้ ญิงพวกนี้เสี ยแล้ว”
เจ้าสิ่ งนี้ก็คือ ยาเสพติด!
ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาถึงสี่ ปีกว่าจึงจะรู ้พิษสงของคาว่า “ยาเสพติด”
ในนครนิ วยอร์ ค เมืองเดียว มีคนติดยาเสพติดถึงสามหมื่นกว่าคน จานวนเด็กวันรุ่ นติดยานี้ราว
4,000 คน ก็พอที่จะตั้งเป็ นเมืองเล็ก ๆ ขึ้นแล้ว ทุกปี จานวนเด็กวัยรุ่ นที่ติดยายิง่ เพิ่มขึ้นทุกที
ยาเสพติดที่แพร่ หลายมากที่สุดในนิวยอร์ คคือ เฮโรอีนที่มาจาก ฝิ่ น มีผซู ้ ้ื อเฮโรอีนมาจากเมือง
เบรุ ต ประเทศเลบานอน ในราคากิโลละ 3,000 ดอลล่าร์ (ราวหกหมื่นบาท) เมื่อลักลอบนาเอาเข้ามาใน
นิวยอร์ ค แล้วแบ่งขายเป็ นห่ อเล็กห่อน้อย เขาเอาออกขายตามท้องถนนในนิวยอร์ค เป็ นเงิน 300,000
ดอลล่าร์ (ราวหกล้านบาท) ยิ่งเมื่อยาขาดตลาดเขายิง่ ขายได้ถึงล้านดอลล่าร์ (ราว 20 ล้านบาท)
การป้ องกันการลักลอบนายาเสพติดเข้าประเทศ ในวันหนึ่ งต้องใช้คนสิ บสองคนค้นต่อเรื อหนึ่ง
ลา ทุกปี มีเรื อเข้าถึง 12,500 ลา แล่นมาจากเมืองท่าต่างประเทศมาจอดที่นิวยอร์ ค ยังมีเครื่ องบินอีก
18,000 ลา บินมานิวยอร์ คอีกทุกปี ณ ด่านศุลการักษ์ในนิวยอร์ คก็มีคนเพียง 265 คนเท่านั้นที่พยายามจะ
ป้ องกันมิให้มีการลักลอบนาของผิดกฎหมายเข้าประเทศ ผลก็คือ คนที่ไม่มีใครรู ้จกั ว่าเป็ นคนลักลอบนา
ของเถื่อนเข้าประเทศ ก็ยอ่ มเสี่ ยงภัยน้อยมาก ถ้าเขาเข้านิวยอร์ คโดยมีเฮโรอีนราคา 1,000,000 ดอลล่าร์
ใส่ ถุงเย็บติดกับเสื้ อเข้ามา
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แล้วคนขายเล่า หาตลาดของเขาได้อย่างไรบ้าง? เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ขา้ พเจ้ารู ้จกั ดี เล่าให้ขา้ พเจ้า
ฟังว่า
“จะมีคนหนึ่งคะยั้นคะยอให้คุณเข้าไปนัง่ ในรถของเขา บางทีอาจจะมีเด็กคนหนึ่งหรื อสองคน
ในชั้นของคุณ เข้าไปนัง่ ป๋ อสู บกัญชาอยูใ่ นรถนั้นแล้วก็ได้ “สู บกัญชาดอกน่า ไม่เป็ นไรดอก” เขาจะว่า
เช่นนี้ แล้วเขาจะว่า มันไม่ทาให้ติดนิสัยดอก นัน่ ก็จริ งอยูแ่ ต่นนั่ มันทาให้ไปติดยาอื่นต่อไป คนนั้นจะ
คะยั้นคะยอให้คุณสู บถ้าคุณลังเล เด็กอื่น ๆ จะหัวเราะว่าคุณขี้ขลาดตาขาว ผลสุ ดท้ายคุณก็ตอ้ งยอมเขา
รับเอาบุหรี่ ของเขามาลองสักตัว นัน่ ละมันทาให้คุณเริ่ มติด”
มักจะเริ่ มติดกันแบบนี้ เสมอ เด็กจะรับบ้องกัญชามาสู บอยูท่ างตอนหลังรถ เขาจะเริ่ มเรี ยนรู ้วา่
คุณไม่ดูดกัญชาเหมือนดูดบุหรี่ ควันกัญชาจะทาให้คุณเคลิบเคลิ้ม วันแรกที่เด็กนั้นไปโรงเรี ยน เขาไม่
ต้องเป็ นทุกข์กบั ปั ญหาต่าง ๆ อีกต่อไป คนติดยาส่ วนมากเป็ นคนว้าเหว่ ไม่สมหวัง และเจ้าโทโส มักจะ
เป็ นคนบ้านแตกสาแหรกขาด ถ้าได้ลิ้มรสเจ้าใบไม้น้ ีเข้าไปสักครั้ง เขาก็จะรู ้วา่ การเป็ นคนมีความสุ ขอยู่
ตลอดเวลานั้นเป็ นอย่างไร เขาจะลืมพ่อขี้เมา และแม่ที่อยูไ่ ม่ติดบ้านของเขาเสี ยหมด เขาไม่เป็ นทุกข์วา่
จะมีใครที่รักเขาไหม หรื อลืมเรื่ องไม่มีเงิน ไม่มีขา้ วกินไม่มีบา้ นอยูข่ องเขา
วันรุ่ งขึ้น ชายคนนั้นจะกลับไปคะยั้นคะยอเขาอีก เขาจะแนะนาว่า เขายังมีอะไรที่ดีกว่ากัญชา
อีก นัน่ คือ เฮโรอีน เขาจะให้เด็กนั้นลองดูฟรี ๆ สักครั้งหรื อสองครั้ง เขายินดีทาเช่นนี้ เพราะเขารู ้วา่ ถ้า
ใครได้ลองเฮโรอีนทุกวัน สักสิ บห้าวันเท่านั้นก็จะติดยานี้
เมื่อใครติดเฮโรอีนแล้ว เขาจะต้องเสพให้ได้ ปริ มาณยาที่เขาจะต้องเสพครั้งหนึ่ง ๆ ราคาตั้งแต่
60-300 บาท ส่ วนมากผูท้ ี่เสพติดอย่างธรรมดา ๆ ต้องใช้เงินราว ๆ วันละ 500 บาท เด็กวัยรุ่ นธรรมดา ๆ
ในนิวยอร์ ค ได้เงินเป็ นค่าอาหารกลางวันราว ๆ วันละ 5 บาท เขาจะไปได้เงินทั้งหมดนี้มาจากไหนเล่า?
เขาอาจจะต้องหันไปประกอบอาชญากรรม วิง่ ราว เป็ นนักฉกฉวย งัดแงะ ปล้น ขโมยรถ ซึ่ง
เหล่านี้ลว้ นเป็ นปั ญหาใหญ่ในนิวยอร์ ค เจ้าหน้าที่ตารวจกล่าวว่า สาเหตุใหญ่น้ นั ล้วนมาจากยาเสพติด
เมื่อเด็กคนใดขโมยของไป เขาก็ตอ้ งเอาไปขายให้ผรู ้ ับซื้ อของโจร ผูน้ ้ ี จะให้ราคาเขาเพียงหนึ่งส่ วนสาม
ของราคาของดังนั้น ถ้าเขาติดยาเสพติดต้องใช้เงินวันละ 25 ดอลล่าร์ ราว 500 บาทซื้ อยามาเสพ เขาก็
ต้องขโมยของราคา 75 ดอลล่าร์ ราว 1,500 ผูอ้ านวยการกองการปราบยาเสพติดในนิ วยอร์ คคานวณว่า
ยาเสพติดเป็ นตัวการทาให้เกิดการขโมยของในเมืองนั้นปี ละ 4,000 ล้านบาท
แต่การขโมยไม่ได้เป็ นทางออกของผูท้ ี่ติดยาเสพติด ต้องเสี่ ยงมากเกินไป และยุง่ ยากมาก
ฉะนั้นทางง่ายกว่านั้นก็คือเป็ นผูข้ ายเสี ยเอง คนขายหน้าใหม่ก็ตอ้ งหาลูกค้าของตนเอง เขาจะแนะให้เด็ก
อื่นสักสิ บคนติด ดังนั้น มันจึงระบาดยิง่ ขึ้นทุกที
ปั ญหาข้อหนึ่งที่ขา้ พเจ้าถามเด็กเหล่านี้ก็คือ “ก็ทาไมเธอไม่เลิกมันเสี ยล่ะ?”
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สมมุติวา่ เด็กคนหนึ่งตั้งใจว่าจะเลิก เขาจะต้องเป็ นดังนี้ หลังจากที่เขาฉี ดยาเข็มสุ ดท้ายไปราว
สองชัว่ โมง เขาจะกระหายอยากจะได้ยาฉี ดอีกเข็มหนึ่งเหลือเกิน หลังจากนั้นจะมีเหงื่อออกแล้วจะ
หนาวสะท้านจนเนื้อตัวสั่นเทา อุณหภูมิของร่ างกายจะขึ้นสู งมากทีเดียว ต่อมาจะเริ่ มอาเจียนแล้ว
อาเจียนติดต่อกันไปหลายชัว่ โมง โดยไม่มีอะไรออกมาเลย ตามองเห็นอะไรต่ออะไรไปเอง ร้ายกว่า
พวกคอเหล้าเสี ยอีก
จะเป็ นอย่างนี้ อยูส่ ามวัน ถ้าแม้ไม่มีใครช่วยเขา เขาจะหวนกลับไปเสพอีก แม้แต่มีคนช่วย
โอกาสหายก็มีเพียงหนึ่งในเก้าเท่านั้น เด็กหนุ่มผูห้ นึ่งที่เข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐบาลแล้ว
หายออกมา เล่าให้ขา้ พเจ้าฟั งว่า เขาออกมาจากโรงพยาบาลได้หา้ นาทีเท่านั้น ก็หนั เข้าไปหาเจ้ายาเสพ
ติดนัน่ อีก
เพื่อนผูห้ นึ่งของข้าพเจ้าชื่อ ช้อทตี้ อายุ 19 ปี ติดยามาตั้งแต่อายุ 15 ปี เขามีเพื่อนหญิงผูห้ นึ่งชื่อ
แทมมี่ เธอสวยมากอายุได้ 17 ปี บิดามารดาของเธอเป็ นนักธุ รกิจที่มีชื่อเสี ยงผูห้ นึ่งในนิวยอร์คที่สังคม
รู้จกั ดี
ช้อทตี้มาหาข้าพเจ้า ขอให้ช่วยแทมมี่ให้เลิกเฮโรอีน ข้าพเจ้าก็รับปากและได้ไปหาเธอ เมื่อ
ช้อทตี้กบั ข้าพเจ้าตบประตูห้องใต้ถุนที่มีหนูวงิ่ พล่าน ก็มีเสี ยงรี บร้อนอยูภ่ ายใน พอประตูเปิ ดออกแทมมี่
ยืนอยู่ ทาท่าประหลาดที่ได้พบเรา
มีเด็กหนุ่มอีกสองคนอยูใ่ นห้องนี้มีแสงไฟสลัว ๆ นั้นด้วยต่างม้วนแขนเสื้ อเชิ ร์ตข้างซ้ายขึ้น
บนโต๊ะเบื้องหน้ามีกระบอกเข็มฉี ดยา ฝาขวดสาหรับต้มเฮโรอีน แก้วน้ า และถุงใส ๆ เล็ก ๆ บรรจุยาสี
ขาว... เฮโรอีน
“นัน่ ใครน่ะ?” แทมมี่ถาม พยักหน้ามาทางข้าพเจ้า
“ไม่เป็ นไรดอก” ช้อทตี้ตอบ “เขาเป็ นนักเทศน์ ฉันพาเขามาเองแหละ”
“ถ้างั้นต้องรอสักหน่อย ถ้าอยากพูดกับฉัน” แทมมี่หนั หลังให้เรา กลับไปทางานที่คา้ งอยูต่ ่อไป
ช้อทตี้หนั มากระซิ บกับข้าพเจ้าว่า
“อย่าเพิ่งไปห้ามเขา ถ้าคุณขัดขวางเขาจะฆ่าคุณจริ ง ๆ นะถ้าคุณออกไปตามตารวจ เขาก็จะหลบ
ไปหมด คอยอยูน่ ี่ดีกว่าคุณจะได้รู้อะไรเพิ่มขึ้น”
แล้วช้อทตี้ก็เล่าเรื่ องแทมมี่ให้ขา้ พเจ้าฟัง ในขณะที่เขาเตรี ยมฉี ดยากัน เธอติดเฮโรอีนมาตั้งแต่
อายุ 15 ปี แล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ทราบเรื่ องว่าชีวิตของเธอเป็ นอย่างไร รวมทั้งเรื่ องที่เธอแอบไปอยูก่ บั
พวกผูช้ ายเป็ นการหาเงินด้วย “เธอมีรายชื่อผูช้ ายพวกนั้นยาวเป็ นบัญชีหางว่าวทีเดียว” ช้อทตี้บอก
“ส่ วนมากเป็ นนักธุ รกิจที่ร่ ารวย”
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เขาใช้เวลาเตรี ยมฉี ดยานั้นอยูส่ องสามนาที บัดนี้ เด็กวัยรุ่ นพวกนั้นรวมทั้งช้อทตี้ดว้ ย ต่างจะฉี ด
เป็ นคนแรก เขามักจะให้คนที่อาการมากที่สุดได้รับฉีดเป็ นคนแรก ทันใดนั้น ช้อทตี้ก็มีอาการชักตัวสั่น
อาเจียนมีแต่ลมออกมาแล้วคราญคราง ข้าพเจ้าคิดว่า เขาทาเช่นนี้เพื่อจะได้ฉีดยาเป็ นคนแรก เด็กวัยรุ่ น
อีกสี่ คนมองดูเด็กคนที่เทเฮโรอีนจากถุงใส่ ไปในขวดผสมอย่างคนตายอดตายอยาก เขาไม่ยอมให้หกทิง้
ไปสักเม็ดเดียว
“เร็ วเข้า” ทุกคนซุบซิบที่หูของเขา
เด็กหนุ่มผูน้ ้ นั จุดไม้ขีดขึ้นสองก้านด้วยมืออันสั่นเทา แล้วเอาลนฝาขวดที่มีเฮโรอีนผสมกับน้ า
เด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งถอดเข็มขัดของเขาออก รัดขันชะเนาะที่แขนของช้อทตี้ เด็กคนอื่นมีท่าทาง
กระสับกระส่ ายมาก ยืนอยูใ่ กล้ ๆ ขบฟัน กาหมัดแน่นเพื่อป้ องกันมิให้ตนเข้าไปกระชากเข็มยาออกจาก
มือของช้อทตี้ น้ าตาของเขาไหลนองหน้า ต่างกัดริ มฝี ปากไว้มิให้คาแช่งด่าหลุดลอดออกมา
แล้วต่างก็เข้าไปเอาเข็มยานั้นฉีดเข้าเส้นโลหิตดา
ข้าพเจ้าไม่เคยรู ้สึกเหมือนว่า ตนอยูใ่ กล้นรกมากเท่าครั้งนี้ พวกเด็กเหล่านั้นเพ้อเจ้อ พูดอะไรต่อ
อะไรเรื่ อยเปื่ อย ข้าพเจ้าฟังอยูน่ าน ช้อทตี้เล่าให้ขา้ พเจ้าฟั งว่า เขาเห็นไปว่า เขายืนอยูห่ น้ากองเฮโรอีน
สุ มอยูส่ ู งเหมือนภูเขา มีเข้มฉี ดยามากมาย มีไฟไม่รู้ดบั คอยลนยานั้น เขารู ้สึกเหมือนว่า นัน่ เป็ นสวรรค์
ของเขา...เป็ นที่ ๆ เขาจะฉี ดเฮโรอีนเข้าไปสู่ สายเลือดได้มากเหมือนภูเขา
ทันใดนั้น ช้อทตี้ก็นึกขึ้นมาได้วา่ เขาชวนข้าพเจ้ามาทาไม
“ว่าไงล่ะ คุณนักเทศน์ คุณช่วยแทมมี่ให้เลิกได้ไหม?”
ข้าพเจ้าบอกกับเขาว่า ข้าพเจ้าจะลองดู ข้าพเจ้าลองพูดกับแทมมี่ดูที่นนั่ แต่เธอมองดูขา้ พเจ้าด้วย
ดวงตาซึม แล้วไล่ขา้ พเจ้าให้ไปลงนรก เธอถามว่า ยังจะมีอะไรอีกหรื อที่ขา้ พเจ้าจะให้เธอและเธอยังไม่
มีในขณะนี้ เธอขึ้นสวรรค์แล้ว เธอว่าข้าพเจ้าซิ ยงั ไม่ทราบว่า สวรรค์น้ นั เป็ นอย่างไร เธอดูแลตัวเองได้
ไม่ตอ้ งอาศัยนักเทศน์บา้ ๆ หรอก
เมื่อข้าพเจ้าบอกกับช้อทตี้วา่ ข้าพเจ้าไม่มีของวิเศษอะไรมารักษาเขาดอก เขามองหน้าข้าพเจ้า
แล้วเกาศีรษะแกรกถามว่า “ก้อแล้วคุณมาที่นี่หาอะไรล่ะ?”
ข้าพเจ้าจนแต้ม
ข้าพเจ้าจนแต้มเหมือนเมื่อครั้งมาเรี ย ข้าพเจ้ากลับออกไปจากที่นนั่ เมื่อข้าพเจ้ากลับมาใหม่
พยายามจะหาทางช่วยเขาแทมมี่กบั ช้อทตี้ก็ปลาสนาการไปแล้วด้วย เครื่ องไม้เครื่ องมือของเขาก็ไม่อยู่
ไม่มีใครทราบว่า เขาอยูท่ ี่ไหน ทั้งไม่มีผใู ้ ดเอาใจใส่ ดว้ ย
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19
เด็กหนุ่มสาวหลายคนในศูนย์ของเขา เอาชนะเจ้ายาเสพติดนี้ได้ ทั้งเอาชนะความบาปอื่น ๆ ใน
ชีวติ ของเขาได้
นิดา เป็ นคนหนึ่งในพวกนี้ เราพบเธอเดินเตร็ ดเตร่ อยูเ่ หมือนคนหลงทาง ลินดาทราบจากปาก
เธอว่า เธอกระด้างกระเดื่องกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอ เลยหันไปได้เสี ยกับพวกเด็กผูช้ ายและหันเข้าหา
เหล้า “ดิฉนั ดื่มจัดค่ะ” เธอว่า “ไปกับผูช้ ายทุกคนที่เขาอยากได้ตวั ดิฉนั ดิฉนั เกลียดคุณพ่อคุณแม่มาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกลียดคุณแม่มากที่สุด ลินดาพาดิฉนั มาที่ศูนย์น้ ี ดิฉนั นัง่ อยูใ่ นโบสถ์ฟังเด็กอื่น ๆ เล่า
ว่า พระเยซูช่วยเขาอย่างไรเมื่อเขาเกิดอยากเสพยาขึ้นมา ดิฉนั เองก็มีปัญหา แล้วพวกติดยาเสพติดเหล่านี้
ก็มีปัญหาของเขาเองด้วย ยิง่ ร้ายหนักไปกว่าดิฉนั เสี ยอีก “เรายังรู้สึกอยากยาอยู”่ เขาว่า “แต่เราจะวิง่ ไป
เข้าไปอธิษฐานในโบสถ์” เวลาที่เขาอธิษฐาน เขาพูดภาษาแปลก ๆ แล้วดูมีความสุ ขและมัน่ ใจในตัวเอง
มาก พอเขาลุกขึ้นจากการอธิ ษฐาน เขาก็หายอยากเสพยา
“เขาให้ดิฉนั ทาเหมือนเขา วันหนึ่งดิฉนั ได้เข้าไปในโบสถ์ไปอธิษฐานคนเดียว ดิฉนั ทูลปัญหา
ทั้งสิ้ นแก่พระเจ้าและขอพระองค์เสด็จมาในชี วติ ของดิฉนั
เหมือนที่พระองค์ทรงกระทาแก่ผทู ้ ี่ติดยา
เหล่านั้น พระเยซูเข้ามาสู่ จิตใจดิฉนั เหมือนแสงจ้าที่ส่องเข้ามา ตั้งแต่วนั นั้น ชีวิตของดิฉนั ไม่เหมือน
ก่อน”
เด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งชื่ อ โรเบิร์ตโต อายุ 16 ปี เขาติดเฮโรอีนมาสองปี แล้ว ก่อนนั้นเขาสู บกัญชา
ถูกติดคุกมาสี่ ครั้ง ครั้งหนึ่งติดเพราะแทงเด็กอีกคนหนึ่งในการตะลุมบอนกัน เด็กนั้นไม่ตาย แต่โรเบิร์ต
โตเกรงว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะฆ่าคนก็ได้โรเบิร์ตโตรักบิดามารดาของเขามาก และท่านได้คิดจะช่วย
เขา
บ่ายวันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้พบโรเบิร์ตโตในโบสถ์ เขากาลังหวุดหงิดงุ่นง่านอยูเ่ หมือนกับกาลัง
อยากเสพยาเต็มที
“ผมกาลังอยากยา เดวี”่ เขาพูดเบา ๆ
ข้าพเจ้าจึงตั้งต้นเล่าให้โรเบิร์ตโตฟังถึงเรื่ องพระวิญญาณของพระเจ้า “นิกกี้จะพูดเรื่ องนี้ในคืน
นี้” ข้าพเจ้าบอกเขา “มาให้ได้นะ แล้วขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จเข้าสู่ ใจเธอ”
“ยังไม่รู้ซิ เดวี่ ฉันเห็นจะต้องออกไปสู ดอากาศบริ สุทธิ์ ข้างนอกเสี ยที รู ้สึกไม่ใคร่ สบาย”
ข้าพเจ้าก็ปล่อยให้เขาไป และคิดว่าคงจะไม่ได้พบเขาอีก
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แต่คืนนั้น เขาอยูใ่ นโบสถ์ดว้ ยในเวลาที่ขา้ พเจ้าไปถึง ข้าพเจ้าสามารถบอกได้จากท่าทางและ
อาการที่เขากาลังได้รับความทรมานอยูว่ า่ เขายังไม่ได้ฉีดยานั้น ข้าพเจ้านัง่ ลงข้าง ๆ เขา และคอยสังเกต
อยูอ่ ย่างใกล้ชิดในขณะที่อดีตนังเลงแก๊งวัยรุ่ นและอดีตนักติดยาเสพลุกขึ้นเล่าเรื่ องมหัศจรรย์ที่เกิด
ขึ้นกับเขา นิกกี้เทศน์ถึงว่าคนที่ติดยาเสพติดทุกคน จาเป็ นต้องให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาในตัว
เขาเป็ นพิเศษ
“ถ้าเธอต้องการให้ชีวติ ของเธอได้รับอานาจนี้ ” นิกกี้กล่าว “ถ้าเธอฉีดเฮโรอีนจนติดแล้ว และ
ต้องการเปลี่ยนชีวติ จริ ง ๆ ฟังทางนี้ สิ่ งที่เธอต้องการอย่างแท้จริ งคือ พระวิญญาณของพระเจ้าและเมื่อ
เธอรับพระองค์ เธอจะได้รับของประทานเป็ นพิเศษสิ บประการ ถ้าเธอมีกระดาษดินสอมาด้วย จดลงไป
พร้อมกับข้อพระธรรมคัมภีร์ที่พดู ถึงเรื่ องนี้
ประการแรก เธอจะมีฤทธิ์ อานาจ จะพบได้จากพระธรรมกิจการบท 1 ข้อ 8 “เธอจะมีฤทธิ์
อานาจเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาบนเธอ”
ประการที่สอง เธอจะมีผเู ้ ล้าโลมใจ พระธรรมยอห์นบท 14 ข้อ 26 พระผูเ้ ล้าโลมใจที่เสด็จมานี้
มิได้หมายถึงว่า เป็ นผูท้ ี่จะทาให้เธอได้รับความสะดวกสบาย แต่หมายว่า เธอจะมีผทู ้ ี่ยืนหยัดอยูเ่ คียงข้าง
คอยช่วยเหลือเธอ
แล้วเธอจะมีผคู ้ ุม้ ครองป้ องกัน อ่านพระธรรมกิจการบท 16 ข้อ 6 ว่า พระวิญญาณช่วยให้
สานุศิษย์เลิกทาสิ่ งไม่ดีต่าง ๆ พระองค์จะนาเธอเช่นที่ทรงนาสานุศิษย์เหล่านั้นด้วย
และนี่เป็ นประการสาคัญที่สุด ความคิดและความอยากต่าง ๆ ในฝ่ ายโลกียวิสัยจะไม่รบกวน
เธออีก แต่เธอจะกลายเป็ นผูอ้ ยูฝ่ ่ ายธรรมะไป อ่านดูในพระธรรมเอเฟซัส บท 2 ข้อ 3-6
เธอจะมีชีวติ ถ้าไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเธอก็เท่ากับว่าเป็ นคนที่ตายแล้ว แต่พระธรรมโค
ริ นธ์ฉบับสอง บท 3 ข้อ 5-6 กล่าวว่า เธอจะมีชีวติ ใหม่
พระวิญญาณของพระเจ้านั้น สาหรับเธอเป็ นพระวิญญาณแห่งสัจจธรรม เข็มฉี ดยานั้นเฝ้ า
สัญญาต่อเธอเรื่ อย แต่ไม่ทาให้เธอจุใจได้เลย พอเธอฉี ดเข้าไปแล้ว เธอก็ไม่หลุดพ้นจากมันสักที อันที่
จริ งแล้วกลับจะหนักขึ้นทุกวัน พระธรรมยอห์นบท 16 ข้อ 13 กล่าวว่า เธอจะได้รับสัจจะ เธอจะได้เข้า
เฝ้ าพระบิดาอ่านพระธรรมเอเฟซัส 2 ข้อ 18
และสามประการสุ ดท้าย เธอจะมีความหวัง เดี๋ยวนี้มีสักกี่คนที่มีหวังเล่า? มีไม่กี่คนเลย พระ
ธรรมโรมบท 15 ข้อ 13 กล่าวว่า เธอจะมีความหวัง
สังเกตดูขอ้ นี้ให้ดี เธอจะเป็ นอิสระ พวกเธอจะได้พน้ จากมันเสี ยที อ่านพระธรรมโคริ นธ์ฉบับ
สอง บท 3 ข้อ 17
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แล้วสักเมื่อไหร่ ล่ะเราจึงจะมีอานาจ? ถ้าใครติดยาเสพติดนี่เขาจะรู ้สึกถึงอานาจนี้ทนั ที เปิ ดหา
อ่านเอาเองในพระธรรมกิจการ บท 10 ข้อ 44”
นิกกี้หยุดพูด เสี ยงของเขาขาดหายไป พูดเกือบเป็ นเสี ยงกระซิ บ “นี่เป็ นสิ่ งที่คอยเธอยูใ่ นชีวติ
ใหม่น้ ีแล้ว ถ้าเธอต้องการจะเปลี่ยนแปลง ต้องการอานาจ ความหวังและอิสรภาพในชี วิตเธอแล้ว ขอให้
ลุกขึ้นเดินมาข้างหน้า ข้าพเจ้าจะเอามือวางบนศีรษะเธอเหมือนที่อาจารย์เปาโลทาเมื่อครั้งกระโน้น แล้ว
เธอจะเป็ นอย่างเดียวกับคริ สเตียนใหม่ในยุคของท่านอาจารย์เปาโล
เธอจะได้รับพระวิญญาณของ
พระองค์ดว้ ย”
โรเบิตร์ โตมองดูขา้ พเจ้า แล้วผลุดลุกขึ้นยืน
“ผมอยากได้ทุกอย่างที่พระเจ้าให้ผม” เขาพูด “ผมอยากจะเลิกมันให้เด็ดขาดจริ ง ๆ”

เขาฉวยมือนิกกี้เอามาวางบนศรี ษะเขา
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โรเบิร์ตโตผลุนผลันเดินไปข้างหน้า เขาฉวยมือนิกกี้เอามาวางบนศีรษะเขา เนื้ อตัวของเขาสั่น
เทา เขาคุกเข่าลง คนอื่น ๆ ยืนอธิ ษฐานอยูร่ อบตัวเขา
เด็กอื่น ๆ ที่เคยติดยาและเลิกได้แล้วเข้ามาห้อมล้อมเขากล่าวว่า “เขาหายแล้ว ขอบพระคุณพระ
เจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ช่วยเขา”
คนอื่น ๆ ก็กล่าวสมทบด้วยว่า
“ขอบพระคุณพระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงช่วยเขาผูน้ ้ ี ”
“ขอบพระคุณ ขอบพระคุณ ขอบพระคุณพระเจ้า”
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20
ร้ าฟติดกัญชามาสองปี แล้ว แล้วติดเฮโรอีนอีกสามปี เขาติดยานี้มาก พยายามจะเลิกนับร้อยครั้ง
แต่ก็ไม่สาเร็ จ เขาพยายามจะแยกตัวออกจากแก๊ง แต่ก็ไม่เป็ นผล มีทางออกอยูท่ างเดียวเท่านั้น ร้าฟคิด
ต้องปลิดชีวิตตนเองเสี ยก่อนที่จะปลิดชีวติ ของผูอ้ ื่น คืนหนึ่งเมื่อสองปี มาแล้ว ร้าฟปี นขึ้นไปยืนบนขอบ
หลังคาเตรี ยมจะกระโดดลงมาสู่ ถนน เขายืนคอยจะให้คนว่างถนนข้างล่างเสี ยก่อน
ในขณะนั้นเขาเองได้ยนิ เสี ยงร้องเพลง
เสี ยงนั้นดังมาจากโบสถ์ที่เราไปชุมนุมกันในตึกตรงกันข้ามฟากถนนที่ร้าฟยืนอยู่ เขาเงยหน้า
ขึ้นฟังเพลง
ร้าฟลงมาจากที่ ๆ เขายืนอยู่ ลงบันไดข้ามถนนไปสู่ หอ้ งประชุม ป้ ายข้างนอกเชิ ญชวนให้เข้าไป
ฟังดูวา่ พระเจ้าทรงช่วยผูท้ ี่ติดยาเสพติดและช่วยให้พน้ จากการเป็ นนักเลงแก๊งอย่างไร
ร้าฟเข้าไปฟัง แล้วตั้งแต่น้ นั มาร้าฟได้เปลี่ยนไปเป็ นคนละคน เขามอบถวายชีวิตของเขาให้พระ
คริ สต์ แล้วต่อมาก็ได้รับพระวิญญาณของพระเจ้า
เราภูมิใจในร้าฟมาก จนบัดนี้ เราก็ยงั ภูมิใจในตัวเขาอยู่ เขาเลิกเฮโรอีนได้สักหนึ่งปี เขาย้ายจาก
นิวยอร์ คไปอยูเ่ มืองคาลิฟอเนีย แล้วกลับมาเยีย่ มเราอีก เขาไม่เป็ นอะไรอยูห่ ลายวัน แต่ขา้ พเจ้าสังเกตว่า
ครั้งใดที่เขากลับไปหาเพื่อนเก่า ๆ ของเขา เขาจะดูหม่นหมองไป ข้าพเจ้าทราบต่อมาว่า เพื่อนฝูงเก่า ๆ
ของเขาล้อเลียนเขาในเรื่ องไม่ยอมฉี ดยา ร้าฟถูกยุให้ฉีดเฮโรอีนอีก
แล้วเขาก็ถลาตัวไป เขาขึ้นไปแอบฉี ดยาเข้าเส้นในห้องของเขา
ก่อนที่ร้าฟจะได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าไว้ในชีวติ ของเขา ของลองเลิกยาเสพมาสอง
ครั้งแล้ว ห้าครั้งที่เขาเลิก แต่ทุกครั้งที่กลับไปติดใหม่ จะยิง่ หนักว่าเดิมหลายครั้ง บัดนี้เขาเลิกได้มาปี กว่า
แล้ว และกลับไปฉีดอีก
แต่ครั้งนี้แปลกมาก ยาฉี ดไปได้สาแดงผลเช่นทุกครั้ง วันรุ่ งขึ้นร้าฟแอบไปที่ศูนย์ ถามหา
ข้าพเจ้า เมื่อเขาเข้ามาในห้องทางานของข้าพเจ้า เขาปิ ดประตูเสี ย ข้าพเจ้าเดาเอาว่าเขาคงฉี ดยานัน่ เข้าไป
แล้ว
“เกิดเรื่ องน่าขาขึ้นแล้ว เดวี่” ร้าฟพูด หลังจากที่ได้รวบรวมกาลังใจเล่าเรื่ องถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นให้
ข้าพเจ้าฟัง “หลังจากที่ผมฉี ดมันเข้าไปแล้ว มันเหมือนกับผมไม่ได้ฉีดอะไรเข้าไปเลย มันไม่เหมือนกับ
ที่ผมเคยรู ้สึกมาก่อน ๆ ผมรู ้สึกอย่างอื่นด้วย ผมรู ้สึกเหมือนมีอะไรมารบเร้าให้ผมเข้าไปในโบสถ์ที่ใกล้
ที่สุด ไปอธิ ษฐาน แล้วผมก็ทา เดวีค่ รั้งนี้พระเจ้าทรงยกโทษให้ผม”
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ดวงตาร้าฟเป็ นประกายในขณะที่เล่าต่อไป “คุณรู ้ไหมว่าผมคิดยังไง ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ ผมติดกับ
แล้วครั้งนี้ไม่ใช่เฮโรอีนแต่เป็ นพระวิญญาณของพระเจ้า พระองค์อยูภ่ ายในผม ไม่ยอมปล่อยผมไป”
บัดนี้ ร้าฟทราบแล้วว่า เขาเป็ นของพระเยซูคริ สต์ เขาไปให้พน้ พระองค์ไม่ได้ แม้วา่ เขาจะอยาก
ทาเช่นนั้นก็ตาม โรเบิร์ตโตก็เป็ นเช่นเดียวกันนี้ (โรเบิร์ตโตคนละคนกัน คนนี้ติดเฮโรอีนมา 15 ปี ) โร
เบิร์ตโตหลงไปพักหนึ่ง แต่แล้วก็พบว่าเขาไม่สามารถจะกลับไปฉี ดมันอีกได้ โซนี่เป็ นก็เช่นเดียวกัน
หลงไปแล้วก็กลับพร้อมกับศรัทธาแรงกล้า อยากจะฝึ กเป็ นนักเทศน์
เรายังคงเป็ นห่ วงมาเรีย และเห็นพ้องต้องกันว่า จะอธิ ษฐานขอให้เกิดสิ่ งมหัศจรรย์ข้ ึนในชีวติ
ของเธอ แล้ววันหนึ่งเราได้รับโทรศัพท์จากศาสนาจารย์ออร์ เทซ มาเรี ยอยูท่ ี่นนั่ เธอแทบจะตะโกนกรอก
โทรศัพท์มา “อาจารย์วลิ เคอร์ สันคะ ดิฉนั มีข่าวดีจะบอกอาจารย์ เมื่อคืนดิฉนั ได้กลับมาหาพระเจ้าใหม่
ที่นี่คะ” เธอแทบจะพูดอะไรไม่ถูกเพราะความตื่นเต้น ข้าพเจ้าจึงขอให้เธอบอกให้ศาสนาจารย์เทซพูด
โทรศัพท์ เขาจึงเล่าให้ขา้ พเจ้าฟังว่า
“เราคอยกันมานานนักหนาแล้ว ใช่ไหม?” เขาว่า
“ใช่ครับ” ข้าพเจ้าตอบ “เป็ นชัยชนะจริ ง ๆ ทีเดียว”
แต่ขา้ พเจ้าก็ยงั คงกริ่ งเกรงอยูใ่ นใจเงียบ ๆ มาเรี ยมีจุดอ่อนอยูอ่ ย่างหนึ่ง ถ้าเธอโกรธขึ้นมาครั้ง
ใด เธอจะกลับไปฉี ดเฮโรอีนอีก ข้าพเจ้าเห็นมาเรี ยทาอย่างนั้นหลายครั้งแล้ว ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าถ้าเธอ
เอาชนะความโกรธได้ก็จะไม่มีเรื่ องยุง่ ยากอะไร และก็ไม่นานเธอก็ได้รับการทดสอบนี้
ค่าวันหนึ่ง มาเรี ยก้าวลงจากรถประจาทางใกล้ถิ่นที่เธอเคยเป็ นหัวหน้าแก๊งเก่าแห่งหนึ่ ง มีเด็ก
สาวสามคนก้าวออกมาจากเงามืด
“เฮ้! มาเรี ยอยูน่ นั่ เอง”
มาเรี ยหันไปดู เธอจาเด็กสาวเหล่านั้นได้เป็ นเพียงแก๊งเก่าของเธอ เธอทักทายเขาดี ๆ ในเงามืด
ข้างหลังเด็กสาวเหล่านั้นเธอเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่
“แหม มาเรี ย” เด็กสาวคนหนึ่งพูด “เราได้ยินว่าตัวเลิกเฮโรอีนแล้ว เราได้ยนิ ว่าตัวถือศาสนา
ด้วย”
“จริ ง” มาเรี ยตอบ
“ถ้างั้นก็ยงิ่ ดีซิ ถ้าตัวไม่ตอ้ งใช้เงินซื้ อเฮโรอีนแล้วก็เอาเงินนัน่ มาให้เพื่อนเก่ายืมบ้างซิ สัก
เหรี ยญก็ได้”
มาเรี ยรู ้ดีวา่ เขาจะเอาเงินนั้นไปซื้ อเฮโรอีน
“เสี ยใจจ้ะ ฉันรู ้วา่ เธอจะเอาเงินนั้นไปทาไมนะ เธอเอาไปใช้ซ้ื อยานัน่ ไม่ได้ดอก”
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มาเรี ยไม่ทนั เห็นหมัดที่พงุ่ เข้าใส่
เด็กสาวผูน้ ้ นั พุง่ หมัดเข้าสู่ ทอ้ งเธอ
มาเรี ยตัวงอไป
สัญชาตญาณแรกของเธอก็คือสู ้กลับทุกคนในละแวกนั้นรู ้จกั ฤทธิ์ ของมาเรี ยดี แต่เธอก็ได้แต่ยนื เฉยมือ
ตกอยูข่ า้ งกาย เหมือนเมื่อวันแรกที่ผา่ นการทดสอบเป็ นหัวหน้าแก๊ง มาเรี ยรับโทษโดยไม่ต่อสู ้หรื อปริ
ปากร้องเลย
แต่ครั้งนี้ผดิ กับครั้งก่อน ครั้งนี้มาเรี ยอธิ ษฐาน
ขณะที่ใบมีดจ้วงแทงลงไปในสี ขา้ งเธอ เธอก็อธิ ษฐานอยูเ่ ธออธิ ษฐานอยูจ่ นสามคนนั้นชะโงก
ตัวลงไปแย่งกระเป๋ าถือของเธอมา แล้ววิง่ หัวเราะไปตามถนน
หลังจากนั้นสักครู่ มาเรี ยก็ค่อย ๆ ยันกายขึ้นบนถนนสายเปลี่ยวนั้น เธอโซเซกลับไปบ้านจนได้
จอนนี่ช่วยถอดเอาเสื้ อผ้าที่โชกไปด้วยเลือดนั้นออก เธอถูกแทงใกล้ซ่ ึ งโครง แต่จอนนี่คิดว่าไม่ร้ายแรง
อะไร
สิ่ งที่เขาเป็ นห่วงก็คือ อารมณ์ของมาเรี ยที่มีต่อเหตุการณ์น้ ี บัดนี้ เธอจะทาประการใดเล่า เขาเคย
เห็นมาก่อนแล้วว่า เธอชอบหันไปหาเฮโรอีน เมื่อมีอะไรมาทาให้เธอโกรธ
แต่คืนนั้น เมื่อเขาพันแผลให้มาเรี ยแล้ว เธอหลับไปอย่างเป็ นสุ ขเหมือนทารก
ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในเรื่ องนี้มาก มาเรี ยมาเยีย่ มเราที่ศูนย์ ไม่กี่วนั หลังจากที่เธอถูกทาร้าย
แล้ว เธอเดินเข้ามา ตามเนื้ อตัวยังมีรอยฟกซ้ าดาเขียวอยูห่ ลายแห่ง
“พวกมันยัว่ ดิฉนั มากพอดู แต่ดิฉนั อธิ ษฐานทุกสิ่ งก็เลยเรี ยบร้อย พระวิญญาณของพระเจ้าสถิต
อยูก่ บั ดิฉนั ค่ะ”
ครั้งสุ ดท้ายที่ขา้ พเจ้าพบมาเรี ย เธอกับครอบครัวของเธอกาลังจะไปอยูท่ ี่ลาตินอเมริ กา จอนนี่
ยืนเคียงข้างเธออย่างภูมิใจ ลูกน้อยสามคนของเธอสวมประโปรงลงแป้ งเสี ยดี เกาะอยูข่ า้ งเธออย่างเอียง
อาย ต่างรู ้สึกว่า ตนเกาะแม่ที่ตนเชื่ อถือได้ผมของเธอสระและหวีมาเรี ยบร้อย ดาเป็ นมันเมื่อต้องกับ
แสงแดด รองเท้าก็ใหม่ เธอดูปราดเปรี ยวมาก
มาเรี ยบอกกับข้าพเจ้าว่า เธอกับสามีเธอจะไปรับการฝึ กในโรงเรี ยนของชาวสเปญ เพื่อทางาน
ในโบสถ์ เมื่อจบออกมาแล้ว เธอจะกลับมานิวยอร์ ค มาช่วยเราที่ศูนย์น้ ี
เมื่อครอบครัวนี้ จากไปแล้ว ข้าพเจ้าทวนคาของพระเยซูเจ้าอยูห่ ลายครั้งให้ตวั เองฟังว่า “ท่าน
ทั้งหลายจะได้รู้ถึงความจริ งและความจริ งนั้นจะทาให้ท่านทั้งหลายเป็ นไท”
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21
สาหรับคนส่ วนมากแล้ว วันที่ 28 สิ งหาคม ค.ศ. 1961 ก็เป็ นแต่เพียงวันหนึ่งเท่านั้น มีแสงแดด
ส่ อง มีอากาศแจ่มใสแต่สาหรับเราที่ศูนย์เยาวชนนี้ กลับเป็ นวันอันแสนมืดมน
ตอนเที่ยงวันนั้น เราจะต้องวางเช็คเป็ นเงินถึง 15,000 ดอลล่าร์ (ราวสามแสนบาท) เป็ นเงินผ่อน
ส่ งค่าบ้าน
“เรามีเงินอยูใ่ นธนาคารสักเท่าไรนะ?” ข้าพเจ้าถามพอลดีลีนา
“เฮ้อ ผมไม่อยากบอกคุณเลย”
“เท่าไหร่ ล่ะ?”
“14 ดอลล่าร์ ” (ราว 280 บาท)
ข้าพเจ้าได้แต่คอยให้มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเท่านั้น แต่พอถึงเที่ยงก็ยงั ไม่มีปฏิหาริ ยใ์ ด ๆ เกิดขึ้น
ข้าพเจ้าหวังจากพระเจ้ามากไปหรื อเปล่า โดยที่ตวั เองไม่เห็นจะได้ทาอะไร ๆ ให้พอเพียงเลย? หรื อมี
อะไรผิดไปที่ตรงไหนบ้าง?
“เออ” ข้าพเจ้ากล่าวกับทนายความของเรา “คุณจะจัดการให้เขายืดเวลาให้เราบ้างได้ไหม?”
“เขายินยอมจะคอยจนถึงวันที่ 10 กันยายน คุณมีความคิดอะไรบ้างเล่า?”
“มีซิ” ข้าพจ้ากล่าว “ผมจะอธิษฐานขอจากพระเจ้า” เขาหน้าสลดลงทันที ข้าพเจ้าแน่ใจว่า เขา
คงอยากจะมีผอู ้ านวยการที่เป็ นการเป็ นงานมากกว่านี้
บ่ายวันนั้น ข้าพเจ้าทาสิ่ งที่ค่อนข้างกล้าหาญชาญชัยมากสักหน่อย ข้าพเจ้าเรี ยกพวกวัยรุ่ นมา
พร้อมหน้ากัน คนเหล่านั้นล้วนเป็ นอดีตแก๊งต่าง ๆ อตีดนักเสพยาติด เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาและเป็ นผูท้ ี่
ช่วยงานเรา ข้าพเจ้าบอกเขาว่าศูนย์ของเราปลอดภัยแล้ว
ทุกคนชื่นชมยินดีเป็ นอย่างมาก “ฉันคิดว่า เราควรจะเข้าไปในโบสถ์ ไปอธิ ษฐานขอบพระคุณ
พระเจ้า” ข้าพเจ้ากล่าว
เราต่างทาดังนั้น เราเข้าไปข้างในโบสถ์ ปิ ดประตู แล้วขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เก็บบ้านนี้ไว้ให้
เราใช้ ในที่สุด ก็มีใครคนหนึ่ งเงยหน้าขึ้น ถามว่า
“นี่คุณเดวิด เงินนัน่ มาจากไหน?”
“เงินยังไม่มาหรอก”
ทั้ง 24 คนมีสีหน้าฉงน
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“เงินยังไม่มาเลย” ข้าพเจ้ากล่าว “แต่ก่อนจะถึงวันที่ 10 กันยายน เงินก็คงจะมาถึงมือเราแน่ พอ
ถึงวันนั้นฉันก็จะมีเช็คเงิน 15,000 ดอลล่าร์ มาอวดพวกเธอ ฉันคิดว่าเราควรจะขอบพระคุณพระเจ้า
ล่วงหน้าไว้ก่อนเท่านั้น”
แล้วข้าพเจ้าก็พละจากไป
วันที่ 1 กันยายน ย่างเข้ามา วันที่ 2,3,4 กันยายน ผ่านไป ข้าพเจ้าจะใช้เวลาส่ วนมากอยูห่ น้า
เครื่ องโทรศัพท์ ทุกอย่างแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงต้องการจะให้เราดาเนินงานต่อไป เราประสบ
ผลสาเร็ จในการช่วยเด็กหนุ่มสาวมากมาย ตามบันทึกบ่งว่า มีเด็กหนุ่มสาว 2,500 คน ที่เปลี่ยนชีวติ ใหม่
เนื่องจากหันมาหาพระเยซูคริ สต์ มี 12 คน ที่เข้ารับการฝึ กอย่างจริ งจังเพื่อเป็ นนักเทศน์
กรรมการทุกคนต่างโทรศัพท์ไปถึงบรรดามิตรสหายของศูนย์ ตามแต่ตนจะนึกได้ มีผสู ้ ่ งเงินมา
ช่วย แต่ก็ไม่มากเท่าจานวนเงิน 15,000 ดอลล่าร์ ที่เราต้องการในวันที่ 10 กันยายน เราโทรศัพท์ไปถึง
สานักงานของคุณเคล็มสโตน
ในเมืองชิคาโกด้วยทั้งที่รู้สึกขายหน้าสักหน่อยที่โทรศัพท์ไปขอเงิน
บุตรชายของคุณเคล็มเป็ นผูร้ ับโทรศัพท์ และเราก็พดู อยูก่ บั เขานาน เพราะคุณเคล็มไม่อยูใ่ นเวลานั้น เรา
เล่าให้เขาฟังถึงเรื่ องกิจการของศูนย์และในที่สุดก็บอกว่า เราต้องการเงิน 15,000 ดอลล่าร์ ในวันมะรื นนี้
เราขอให้เขาช่วยพูดกับคุณพ่อของเขาให้ได้
วันที่ 10 กันยายนมาถึง
ตอนเช้ามีจดหมายมา เราเปิ ดออกดูอย่างกระหายมีหลายซองที่มาจากพวกเด็ก ๆ ส่ งเงินค่าขนม
ที่พวกแกเก็บไว้ได้มาให้
“ขอบพระคุณพระเจ้า” เรากล่าว “ถ้าไม่มีเงินนี้เราก็ทาอะไร ๆ ไม่ได้เหมือนกัน”
และก็หมดเท่านั้นเอง
การประชุ มนมัสการพระเจ้ า ในโบสถ์ตอนเช้าเริ่ มขึ้นทุกคนอยูท่ ี่นนั่ พร้อมหน้ากัน อธิ ษฐาน
แล้วร้องเพลง หูขา้ พเจ้าได้ยนิ เสี ยงเด็กหนุ่มสาวขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับเงินจานวน 15,000 ดอลล่าร์
ที่พระองค์กาลังจะประทานให้เรา
ระหว่างที่เรากาลังนมัสการพระเจ้ากันอยู่ มีใครคนหนึ่งเรี ยกข้าพเจ้าให้ออกไปที่ประตู
เป็ นจดหมายที่ส่งมาเป็ นพิเศษ ข้าพเจ้ามองดูตราไปรษณี ยก์ ็เห็นว่ามาจากเมืองชิคาโก
ข้าพเจ้าแกะซองออก ข้างในนั้นมีเช็ค 15,000 ดอลล่าร์
ข้าพเจ้าพูดอะไรไม่ออก ในขณะที่เอาเช็คนั้นเข้าไปในโบสถ์ ข้าพเจ้าได้แต่ชูมนั ไว้ในมือเงียบ ๆ
เมื่อคนในห้องเงียบกริ บลง พอล ดีลีนา ก็ส่งเช็คให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งใกล้ตวั ข้าพเจ้า
“ช่วยส่ งต่อไป ๆ ไปด้วยเถอะ” พอลพูด เกือบเป็ นเสี ยงกระซิ บ
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เช็คนี้เองที่เล่าเรื่ องพระเจ้าทรงนาเด็กหนุ่มสาวในนิวยอร์ คอย่างน่าอัศจรรย์ ถ้าท่านจะพิจารณา
ดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าเช็คนี้เปื้ อนเปรอะ จะต้องยับด้วย เนื่องด้วยถูกจับกันหลายมือ เด็กวัยรุ่ นนับสองโหล
ได้เรี ยนรู ้วา่ การวางใจพระเจ้านั้นหมายว่ากระไร บางทีอาจจะมีหยดน้ าตาติดอยูด่ ว้ ย เป็ นน้ าตาแห่ง
ความกตัญญูต่อพระเจ้าที่ทรงกระทาการมหัศจรรย์อย่างที่ทาให้เราต้องแปลกใจ.
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