
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

 

 

 

พระคริสต์ 

ในดวงใจ 

ของชาวเกาหล ี



 3 

บทที ่1 

พระคริสต์ในดวงใจของชาวเกาหล ี

ท่ามกลางส่ิงสลกัหกัพงัของพิษสงคราม เรายงัเห็นกองอิฐหกั ๆ ท่ีตึกรามบา้นช่องพงัลงเพราะ
ฤทธ์ิลูกระเบิดเห็นรอบไฟไหมแ้ละฝงูคนนบัจ านวนพนั ๆ หม่ืน ๆ ต่างล้ีภยัสงคราม ผูค้นพากนัเดินผา่น
โรงพยาบาลทหารท่ีสร้างข้ึนชัว่คราว ในท่ามกลางทรากสงครามเหล่าน้ีแหละพระเยซูยงัเสด็จพระราช
ด าเนินปะปนอยูก่บัชาวเกาหลี  

แต่พระเยซูไม่ไดป้ระทบัอยูแ่ต่ล าพงั พระองคป์ระทบัอยูท่่ามกลางลูกแกะของพระองค ์ และ
สถิตอยูใ่นจิตใจมิตรสหายของพระองค ์ พระองคท์รงเป็นผูแ้บกภาระบาป และทรงร่วมทุกขก์บัคน
เหล่าน้ีท่ีก าลงัล้ีภยัสงคราม พระเยซูไม่เพียงแต่ประทบัอยูก่บัชาวกรุงท่ีอดัแอ หรือประทบัอยูแ่ต่ท่ีชนบท
ของชาวเกาหลีเท่านั้นแต่ประทบัอยูใ่นดวงใจของชาวเกาหลีทัว่ ๆ ไป และชาวเกาหลีก็รู้วา่พระเยซู
ประทบัอยูใ่นใจของเขาจริง ๆ  

ดูมทัธิว 1: 21 “เจา้จงเรียกนามท่านวา่เยซู เพราะวา่ท่านเป็นผูท่ี้จะโปรดช่วยพลไพร่ของท่านให้
รอดจากความผดิของเขา” 

ขา้พเจา้ (ผูแ้ต่ง) ระลึกไดว้า่เม่ือเดือนธนัวาคมขณะท่ีอากาศก าลงัหนาวจดั มีร้านเล็ก ๆ ขายของ
เป็นแถว ๆ อยูส่องขา้งถนนแคบ ๆ ของเมือง ๆ หน่ึงซ่ึงตั้งอยูบ่นภูเขาในประเทศเกาหลีตอนเหนือ 
ร้านคา้ตามถนนต่าง ๆ ปิดการคา้ขาย และนาน ๆ จะมีแสงสวา่งลอดออกมาทางช่องประตู จากภายใน
บา้นเล็ก ๆ หลงัหน่ึงมีเสียงเพลงไพเราะลอดออกมาวา่ 

“พระเยซู พระเยซู พระเยซูผูป้ระเสริฐ” 
คนในครอบครัวน้ีมีการนมสัการพระเจา้เป็นประจ าวนัก่อนท่ีเขาจะเอนตวัลงนอนพกัผอ่นจาก

กิจธุระท่ีเหน็ดเหน่ือยมาตลอดวนั ขา้พเจา้รู้สึกวา่ใจสบายดีขณะท่ีขา้พเจา้เดินข้ึนภูเขาไปสู่บา้นพกัของ
ขา้พเจา้ 

พระเยซูไม่ทรงเป็นพระเจา้ท่ีแปลกประหลาดอีกต่อไปส าหรับชาวเกาหลีเพราะพระองคท์รง
เป็นท่ีรักใคร่ของหลายคน ไม่วา่จะเป็นหญิงหรือชายไม่วา่เยาวว์ยัหรือชรา เขามีความแน่ใจดว้ยกนั
ทั้งนั้นวา่ “พระเยซูเป็นของฉนั” 
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เม่ือไม่นานมาน้ี ขา้พเจา้ ถูกเชิญใหไ้ปเล่าถึงเร่ืองประเทศเกาหลีในคริสตจกัรแห่งหน่ึงใน
ประเทศอเมริกาท่ีประชุมของคริสตจกัรแห่งนั้นก าลงัร้องเพลงบทเดียวกนักบัท่ีคริสเตียนชาวเกาหลี
ชอบร้องมาก เพลงนั้นมีใจความดี 

“จงสรรเสริญพระผูช่้วยประเสริฐจะมีล้ินของคนนบัพนั ๆ พากนัสรรเสริญ”   
สมยัเม่ืออาจารยเ์วสเลยแ์ต่งเพลงบทน้ี คงไม่มีชาวเกาหลีสักคนเดียวท่ีร้องเพลงเสริญพระเจา้ 

แต่เด๋ียวน้ีมีชาวเกาหลีเป็นจ านวนพนัคูณพนัพากนัร้องเพลงบทน้ี 
ทุกวนัน้ีองคพ์ระเยซูคริสตย์งัประทบัอยูใ่นหวัใจของชาวเกาหลีอยา่งนอ้ยมีจ านวนหน่ึงลา้นคน  

แมป้ระเทศเกาหลีจะถูกภยัสงครามท าลายจนยอ่ยยบั และสงครามท่ีเกิดข้ึนก็ไม่ใช่เป็นสงครามท่ีชาว
เกาหลีก่อข้ึนเลย แต่เป็นสงครามของผูป้ราศจากพระเจา้ท่ีมีใจโลภเป็นผูก่้อข้ึนตามประวติัศาสตร์
สงครามไม่มีสงครามคร้ังใดท่ีทารุณโหดร้ายเท่าสงครามคร้ังน้ีเลย 

พระเยซูยงัทรงประทบัอยูใ่นดวงใจชาวเกาหลีเพื่อเป็นผูป้ระโลมใจ พระเยซูพระราชทานแรง
ใหแ้ก่ผูแ้บกภาระหนกั และน าแสงสวา่งมาสู่ดวงจิตท่ีมืดมน และเป็นผูน้ าความสุขมาสู่ดวงใจชาวเกาหลี
ในยามทุกข ์ ความสุขชนิดท่ีใครชิงเอาไปไม่ไดเ้ลย พระเยซูทรงเป็นผูร้ะบายสันติสุขใหแ้ก่ดวงใจจน
ผูรั้บก็เขา้ใจไม่ได ้และพระเยซูเป็นผูท่ี้ท  าใหค้นเหล่าน้ีร้องเพลงออกมาไดด้ว้ยความช่ืนใจ 

ในเมืองเตจอน ขา้พเจา้ไดพ้บกบันายลีจุงคิล ขาขวาชายคนน้ีถูกปืนกลแตกละเอียดจนใชก้าร
ไม่ได ้ เขาตอ้งถูกตดัขา บา้นของเขาและบางคนในครอบครัวของเขาถูกระเบิดเพลิงนาปาล็มเผาผลาญ 
เขาตอ้งข่ีววัเป็นพาหนะเพื่อล้ีภยัเอาชีวิตรอด แต่ววัตวันั้นก็ตอ้งถูกพวกทหารท่ีหิวโหยมาแยง่ชิงเอาไป
ฆ่าเป็นอาหาร  เขาตอ้งโขยกเขยกไปกบัไมค้  ้าซ่ึงท าอยา่งหยาบ ๆ และในสุดท่ีเขาก็มาถึงเมืองเตจอนจน
ได ้ ท่ีเมืองน้ีเขาไดรั้บการใส่ขาปลอมจากโรงพยาบาลท่ีชาวคริสเตียนคนหน่ึงบริหาร และ ณ ท่ีนั้นเอง
นายลีผูน้ี้ไดพ้บกบัองคพ์ระเยซูคริสต ์นางลีไดเ้ปิดใจออกตอ้นรับพระเยซู เขาตอ้งถ่อร่างกลบัไปกลบัมา
เป็นระยะทางถึงหกกิโลเมตร เพื่อไปนมสัการองคพ์ระเยซูผูช่้วยไถ่บาปของเขาท่ีโบสถซ่ึ์งเป็นสถานท่ี 
ๆเขาไดพ้บพระองคท่ี์นัน่ 

เขาอวดแก่ขา้พเจา้ดว้ย ความภูมิใจท่ีมีคนไดใ้ห ้ “รถเข็น” ส าหรับใชห้ากินส าหรับเขาและ
ครอบครัว “ผมไม่ตอ้งไปขอทานใครกินอีกต่อไปแลว้ครับ” ชายผูน้ี้พดูดว้ยสายตาเป็นประกายแสดง
ความดีใจจริง ๆ ชายคนน้ีชวนขา้พเจา้ไป “บา้น” ของเขา แมจ้ะเป็นตรอกโสโครกมีน ้าคร าเหมน็ 
ทางเดินก็แคบ ๆ พอจะบีบตวัลอดเขา้ไปไดเ้ท่านั้น ตอ้งลองประตูเล็ก ๆ ซ่ึงสูงไม่เกินสามฟุตคร่ึงผา่น
เขา้ไปในครัว ท่ีพื้นเป็นดินแลว้เขา้ไปในหอ้งเล็ก ๆ แคบ ๆ คลา้ย ๆ อยูใ่นหีบ มืดก็มืดและมีขา้วของเตม็
ไปหมด มีหนา้ต่าง ๆ อยูอ่นัหน่ึงกวา้งยาวประมาณหกน้ิว มีกระดาษสีน ้าตาลปิดไวซ่ึ้งคะเนเอาไดว้า่ยงั
เป็นเวลากลางวนัอยูข่า้งนอกบา้น 
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ขณะท่ีเขาเล่าเร่ืองของเขาวา่เขาไดพ้บพระเยซูอยา่งไร และไดพ้บความปิติยนิดีในชีวิตของเขา
อยา่งไร ทนัใดนั้นขา้พเจา้ไดเ้ห็นแสงแห่งความปิติยินดีฉายออกมาจากใบหนา้ของชายคนน้ี และแสง
แห่งความยนิดีชนิดนั้นไม่ใช่แสงความยนิดีของโลก แต่เป็นแสงของพระเยซู ท่ีฉายเขา้ไปในใจของเขา
แลว้สะทอ้นออกมาท่ีใบหนา้ 

แมว้า่ประธานนาธิบดีเกาหลีและแม่ทพัและบางคนในคณะรัฐมนตรีเป็นคริสเตียนมาหลายปี
แลว้ก็ตาม แต่ชาวบา้นท่ีเป็นราษฏรสามญัต่างหากท่ีเปิดใจออกตอ้นรับดว้ยความจริงใจ 

พระเยซูประทบัอยูใ่นจิตใจของชาวเกาหลี ขณะท่ีเขาตอ้งเดินตุหรัดตุเหร่พลดับา้นเมืองไปตาม
ถนนขรุขระคนพวกน้ีตอ้งด านาอยูใ่นโคลนลึกแค่เข่า และขณะท่ีคนพวกน้ีก าลงัขยี้ผา้ซกัผา้อยูริ่มฝ่ัง
แม่น ้า และในขณะเดียวกนัคนเหล่าน้ีตอ้งรีบไปอธิษฐานท่ีโบสถ ์ เขาไปนมสัการพระเจา้ก่อนเวลารุ่ง
อรุณ และคนเหล่าน้ีแหละแต่งกายชุดขาวดูราวกบัหิมะต่างพากนัไปนมสัการพระเจา้ท่ีโบสถใ์นวนั
อาทิตยเ์พื่อสรรเสริญพระเจา้แห่งฟ้าสวรรค ์เขาสรรเสริญพระเจา้โดยออกพระนามของพระเยซูคริสต์ 

คริสตจกัรขององคพ์ระเยซูคริสต ์ ปรากฏเป็นภาพขาวสะอาดในชีวติท่ีด ามืดของชาวเกาหลี 
คริสตจกัรน้ีเป็นคริสตจกัรท่ีมีค าอธิษฐานอยูต่ลอดเวลา เป็นคริสตจกัรท่ีมีความรักพระวจนะของพระ
เจา้และเป็นคริสตจกัรท่ีมีความร้อนรนสนใจการบอกใหค้นอ่ืนทราบถึงพระนามพระเยซู และมีการ
ถวายทรัพยสิ์นเพื่อกิจการของพระเจา้จนเกินก าลงัของเขา เขาถูกข่มเหงทนทุกขท์รมาณและยอมถูกฆ่า
ตายเพื่อพระนามของพระองค ์

ขา้พเจา้ยงันึกถึงท่าเรือเมืองอินชอน ในเมืองน้ีมีคริสตจกัรเล็ก ๆ สร้างข้ึนดว้ยเศษไมจ้ากหีบท่ี
กองทพัอเมริกนัส่งของมา หลงัคาโบสถข์องคริสตจกัรน้ีมุงดว้ยสังกะสีข้ึนสนิมซ่ึงรอยตอกตะปูและมี
รอยลูกปืนพรุนไปหมด ถา้ใครจะใชเ้ป็นหอดูดาวเวลากลางคืนก็ใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดหลงัคา ฟ้ืนโบสถ์
ใชดิ้นทุบใหแ้น่นและลาดดว้ยกระสอบขา้ว 

คณะผูแ้ทนคริสตจกัรก าลงัประชุมกนั เม่ือสมยัก่อนสงครามมีคริสตจกัรสองร้อยคริสตจกัร 
และมีหนา้ท่ีดูและโรงเรียนพระคริสตธรรมซ่ึงมีนกัเรียนถึง 850 คน 

เน่ืองจากเมืองและหมู่บา้นรวมทั้งคริสตจกัรถูกภยัสงครามท าลายอยา่งยอ่ยยบัเหมือนถูกฉีก
เป็นช้ิน ๆ ในสภาพบา้นแตกสาแหรกขาด ฉะนั้นเด๋ียวน้ีจึงมีสมาชิกคริสตจกัรเหลืออยูใ่นเพียง 20 คน 
สมาชิกของหลายคริสตจกัรถูกคอมมิวนิสตต์บัเอาปืนกลกราด และถูกฝังศพทั้งหมู่ก็มีทัว่ไป ศิษยาภิบาล
และผูป้กครองคริสตจกัรถูกต ารวจแดงลากตวัไปและไม่เคยกลบัมาอีกเลย คนอ่ืน ๆ ถูกจบัข้ึนศาลและ
ถูกประหารชีวติในสาธารณะในฐานะท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นศตัรูของประชาชน 

มีชายหนุ่มสามคนถูกสถาปนาเป็นศาสนาจารย ์ คนพวกน้ีเป็นคนเดนตายเหลือมาจากเง้ือมมือ
ของคอมมิวนิสตท่ี์เกณฑไ์ปเป็นทหาร สามคนน้ีซ่อมตวัอยูใ่นหลุมใตดิ้นหรือหลบไปอยูต่ามถ ้าเป็น
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เดือน ๆ แมเ้ขาไม่มีตึกสวยงามใชเ้ป็นท่ีประชุมนมสัการ หรือไม่มีเพลงเร้าใจชนิดไพเราะฟังแต่เขาก็
มิไดล้ดความเคร่งครัดในพระเจา้เลย ความเช่ือและความศรัทธาของคริสตจกัรสมยัแรกยงัมีติดอยูก่บัเขา
เหล่านั้น 

หลงัจากอธิษฐานท าพิธีเจิม และท าพิธีวางมือแลว้เขาถูกก าชบัใหท้  างานของพระเจา้ นกัเทศน์
กระดูกเหล็กอาย ุ 70 ปีเศษท่ีผา่นการทุบตีและการทรมานทั้งของญ่ีปุ่นและของคอมมิวนิสตม์าแลว้อยา่ง
โชกโชนและรอดตายมาไดเ้ป็นผูท้  าพิธีก าชบัใหท้  าหนา้ท่ีพระเจา้ ตอนแรกก็พดูความรับผดิชอบบา้ง
เล็กนอ้ย และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสียสละและถวายตวัต่อพระเจา้แลว้เขาเขา้จบัมือชายหนุ่มทั้งสามที
ละคน ๆ  พร้อมกบัจอ้งดูตาเขาดว้ยน ้าตาไหลจากแกม้ท่ีเห่ียวยน่ของนกัเทศน์อาวุโสคนนั้น พร้อมกล่าว
ดว้ยเสียงสั่นสะเทือนใจวา่ 

“จงสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้จนถึงความตาย” 
“จงสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้จนถึงความตาย” 
“จงสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้จนถึงความตาย” 
ขา้พเจา้เคยไปดูพิธีเจิมท่ีต่ืนเตน้มาหลายคร้ังแลว้แต่ไม่เหมือนพิธีเจิมศาสนาจารยใ์นวนันั้นเลย 
เมืองอนัดงถูกท าลายเกือบเก่าสิบเปอร์เซ็นต ์ ประชาชนตอ้งหลบหนีไปอยูใ่นกระต๊อบขา้วภูเขา

ทางใตท่ี้ท าดว้ยไมส้นเป็นเวลาเกือบสองเดือน หลงัจากจากสองเดือนแลว้ราษฏรพากนัอพยพกลบัมาท่ี
เดิม ขา้พเจา้ถูกขอร้องใหไ้ปเทศนาอบรมพระคมัภีร์ในคริสตจกัรใหญ่แห่งหน่ึงของเขาซ่ึงพน้ภยั
สงครามมาไดโ้ดยมิไดถู้กท าลายอยา่งน่าประหลาด ศิษยาภิบาลบอกขา้พเจา้วา่คริสตส์มาชิกไดถ้วาย
ทรัพยแ์ก่พระเจา้เพิ่มมากข้ึนกวา่ปีท่ีแลว้ถึงสามเท่า 

ขา้พเจา้ถามเขาวา่จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ๆ เขาตอบขา้พเจา้เรียบ ๆ วา่ 
“เด๋ียวน้ีทุก ๆ คนถวายสิบลด ไม่ใช่บางคนแต่ทุกคน” และเขากล่าวเสริมต่อไปวา่ “เขาเรียนรู้

แลว้วา่ส่ิงท่ีเห็น ๆ อยูเ่ด๋ียวน้ีเป็นของชัว่คราว และส่ิงท่ีมองไม่เห็นนั้นเป็นการถาวร” 
มีคนเป็นจ านวนหน่ึงลา้นไดม้าเฝ้าพระเยซูและถวายตวัต่อองคพ์ระเยซู และตอ้งรับพระเยซูไว้

ในใจ คนส่วนมากไดย้นิเร่ืองราวข่าวประเสริฐของพระเยซูจากปากของเพื่อนรวมชาติของเขาเอง ข่าว
คราวของพระเยซูออกจากปากคนน้ีไปสู่ปากคนโนน้และจากหวัใจของคนโนน้ไปสู่หวัใจของอีกคน 
“ซ่ึงเราไดเ้ห็นและไดย้นิเราไดป้ระกาศแก่ท่านทั้งหลาย...” (1 ยอห์น 1: 3) 

เป็นเร่ืองยดืยาวท่ีไดค้นเป็นคริสเตียนจริง ๆ บางทีตอ้งการเวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือน ๆ  
บางคร้ังเป็นปี ๆ เพื่อจะไดมี้นิสัยและการกระท าใหม่ เรามีรากฐานเพียงเล็กนอ้ยท่ีจะใชใ้นการก่อนิสัย
ข้ึนใหม่ การท่ีจะสอนถึงความบาป การอภยัโทษ ชีวตินิรันดร์ การนมสัการท่ีแทจ้ริง และความบริสุทธ์ิ 
ส่ิงเหล่าน้ีช่างยากเยน็เสียจริง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีชาวเกาหลีเท่านั้นท่ีจะสอนชาวเกาหลีใหรู้้ไดคื้อคริสเตียนเก่า 
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ๆ สอนคริสเตียนใหม่ ๆ ให้รู้จกัขอ้ปฏิบติัต่อไป พี่เล้ียงชาวเกาหลีตอ้งอุม้หรือบางทีแบกเด็กๆ  ไวข้า้ง
หลงั ตามท่าทางเดียวกนั คริสเตียนอาวุโสตอ้ง “อุม้” คริสเตียนท่ีเกิดใหม่ ๆ เหมือนกนั เร่ืองราวของ
หลาย ๆ คนท่ีเช้ือพระเจา้ตอ้งผา่นการทนทุกขท์รมานและผา่นการข่มเหงเบียดเบียนมานั้นเป็นเร่ืองท่ี
ควรหนุนใจและท าใหเ้ราขอบพระคุณพระเจา้ กระตุน้เตือนใจเราและควรท าใหเ้รารู้ส านึกตวัไม่วา่เราผู ้
ท่ีเป็นคริสเตียนจะอยูใ่นประเทศใด 

จุดประสงคข์องหนงัสือเล่มน้ีคือท่ีจะใหค้นท่ีรักพระเจา้อ่านเป็นเร่ืองแสดงถึงความเช่ือของพี่
นอ้งของเราในพระคริสตว์า่ เขาตอ้งทนทุกขท์รมานแต่มีความหวงัวา่จะไดเ้ป็นพระพรและเพื่อพระเจา้
จะไดเ้กียรติยศ 

ชาวคริสเตียนเกาหลีไม่ไดถู้กน ามานบัถือศาสนาใหม่แต่เขาแนะน าใหม้าถึงบุคคลใหม่ เป็น
บุคคลท่ีประหลาดมหศัจรรยม์ากซ่ึงไม่เคยมีใครเหมือน และเป็นบุคคลท่ีประหลาดท่ีสุด ไม่มีใครเคย
เหมือนผูน้ี้เลย บุคคลท่ีทรงรักมนุษยก่์อนท่ีมนุษยรู้์จกัพระองค ์และบุคคลคนน้ีแหละท่ีเป็นผูต้ายเพื่อคน
บาปทั้งโลก และเป็นผูท่ี้เช้ือเชิญคนทัว่โลกใหรั้บชีวิตนิรันดร์ เป็นผูท่ี้ยนือยูท่ี่ประตูและเคาะอยู ่ ถา้ใคร
เปิดประตูรับผูน้ั้นจะไดร่้วมโตะ๊เสวยดว้ย (ดูววิรณ์ 3: 20) ชาวกาหลีไดต้อ้นรับผูน้ี้ชาวเกาหลีจึงรู้จกัพระ
เยซู คือวา่พระเยซูประทบัอยูใ่นใจของเขา 
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บทที ่2 

“เราฆ่าคุณไม่ลง” 

ศิษยาภิบาลยงัซิครีท าการเป็นผูส้อนศาสนา อยูใ่นโรงพยาบาลโรคเร้ือนแห่งหน่ึงเป็นเวลาถึง
เกา้ปี โรงพยาบาลแห่งน้ีตั้งอยูน่อกเมืองเตก ูมีคนป่วยเป็นโรคเร้ือนอยูถึ่งหน่ึงพนัคน 

คนป่วยเป็นโรคเร้ือนหลายคนกลบัใจมาเช่ือถือพระเยซู และคนจ าพวกน้ี นบัถือพระเยซูดว้ยใจ
จริงอยา่งน่าอศัจรรย ์ คนป่วยเม่ือมาอยูใ่นโรงพยาบาลโรคเร้ือน ตอนแรก ๆ ไม่มีสักคนเดียวท่ีเช่ือพระ
เยซู แต่พอเขาอยูใ่นโรงพยาบาลไดไ้ม่นานนกั เขาก็รับเช่ือองคพ์ระเยซูในโรงพยาบาลนั้นเอง เพราะ
ความรักขององคพ์ระเยซูแผก่วา้งออกไปถึงใจของเขา ซ่ึงเป็นคนท่ีใคร ๆ ก็พากนัรังเกียจ 

คริสเตียนแก่ ๆ ตาบอดบางคนสามารถท่องขอ้พระคมัภีร์ไดจ้  านวนพนั ๆ ขอ้ และจากใบหนา้ท่ี
บวมฉุของคนโรคเร้ือนจะเห็นพระรัศมีของพระเจา้ ซ่ึงไม่ใช่เป็นสมบติัของโลกน้ีเลย 

ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสองศิษยาภิบาลรีไปประเทศญ่ีปุ่น และไดติ้ดต่อกบัโรงเรียนคนตา
บอดและหูหนวกท่ีนัน่ เขาดีใจและต่ืนเตน้มาก เขาเห็นเด็ก ๆ ตาบอดอ่านหนงัสือดว้ยน้ิวมือ เขาเห็น
เด็กๆหูหนวกอ่านริมฝีปากของคนสอนแลว้เรียนพดู 

รีนึกในใจของเขาวา่เขาจะตอ้งมีโรงเรียนชนิดน้ีในเมืองเตกซ่ึูงเป็นเมืองของเขาใหไ้ด ้ เม่ือ
สงครามเลิกแลว้เขากลบัมาประเทศเกาหลี และเขาปักใจแน่วแน่วา่จะตอ้งลงมือเปิดโรงเรียนคนตาบอด
สักแห่งหน่ึง แต่ในระหวา่งนั้นเขาท างานเป็นผูส้อนศาสนาคริสตป์ระจ าเรือนจ ามหนัตโทษท่ีเมืองเตก ู
เขาท างานอยูใ่นเรือนจ าแห่งนั้นในยคุท่ีผูค้นพากนัถูกจบัเพราะน าเอาลทัธิคอมมิวนิสตเ์ขา้มาในประเทศ
เม่ือ ค.ศ. 1946 รีพยายามอบรมสั่งสอนคนพวกน้ีให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ คนพวกน้ีไม่ยอมฟังค าสอนท่ี
พดูถึงเร่ืองศาสนาเลย แต่รีพยายามเอาชยัชนะจิตใจของเขาดว้ยแสดงความรักและเมตตาเขาจริงๆ  

ภายหลงัต่อมาเขาพบกบันกัเรียนตาบอดคนหน่ึงท่ีส าเร็จหลกัสูตรของโรงเรียนตาบอดท่ีไกโอ
โต คน ๆ น้ีสามารถสอนให้คนตาบอดอ่ืน ๆ พิมพอ์กัษรนูนใหอ่้านและเขียนไดอี้กดว้ย และพบหญิงคน
หน่ึงท่ีช านาญในการสอนคนหูหนวกใหพ้ดูได ้และไม่เป็นการยากอะไรท่ีจะหานกัเรียนใหเ้รียน 

วนัหน่ึงศิษยาภิบาลรีมาหามิชชนันารีและขออนุญาตใชส้ถานท่ีซ่ึงเคยเป็นบา้นพกัมิชชนันารีมา
ก่อน แต่บดัน้ีหกัพงัหมดแลว้และยงัไม่ไดซ่้อมแซม ประตูหนา้ต่างและตวัอาคารหกัพงัโยกเยก เพราะ
อ านาจระเบิดคร้ังสงคราม 
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เขาไดรั้บอนุญาตใหใ้ชอ้าคารร้างหลงัน้ีเป็นตวัโรงเรียนเขาตอ้งใชก้ระดาษปิดหนา้ต่างท่ียงัเป็น
ช่องโหว ่ ๆ อยู ่ และใชผ้า้ม่านกั้นเป็นประตู มีเด็ก ๆ หลายคนพกัอาศยัอยูใ่นอาคารหลงันั้น หนา้หนาว
เขาตอ้งใชเ้ตาอั้งโล่สังกะสีติดเตาถ่านเพื่อใหเ้กิดความอบอุ่นในตวัอาคาร มิชชนันารีตอ้งตั้งกฏเกณฑ์
หลายขอ้เก่ียวกบัการก่อไฟผิง ทั้งน้ีมิใช่เสียดายตวัตึกแต่เป็นห่วงชีวติเด็ก ๆ อาจถูกไฟลวกตายได ้

เวลานั้นกองทพัคอมมิวนิสตก์ าลงัรุกกระชั้นลงมาทางเกาหลีใตคื้อในฤดูร้อน ค.ศ. 1950 
 ศิษยาภิบาลรีเร่ิมรู้สึกอึดอดัเพราะมีญาติและเพื่อน ๆ อยูใ่นเมืองซุนจุตอนเหนือ เขาพยายามพา

คนพวกนั้นเล็ดลอดหนีออกมาพน้อนัตรายท่ีก าลงัคุกคามอยูน่ั้นได ้
แต่เม่ือเขากลบัมาท่ีริมแม่น ้าก็ปรากฏวา่ทางคมนาคมปิดเสียแลว้เพราะมีกองทหารอเมริกนั

รักษาการณ์อยูท่ี่นัน่ไม่อนุญาตใหผู้ล้ี้ภยัสงครามขา้มแม่น ้าไปทางทิศใตเ้ลยเพราะคนล้ีภยัมีมากมายจน
เตม็ถนนหนทาง 

ศิษยาภิบาลรีกบัพวกเพื่อนตอ้งหนักลบัดว้ยความเสียใจ เขาพยายามซ่อนหลกัฐานมิใหท้ราบวา่
ตวัเขาเป็นใคร แต่ในท่ีสุดก็ถูกต ารวจแดงจบัตวัไดแ้ละถูกศาลตดัสินประหารชีวิต เพราะเหตุผลสาม
ประการ 

ประการแรก เพราะเขาเคยเป็นต ารวจของรัฐบาล “ซิงมนัรี” จริงอยูเ่ขาท าหนา้ท่ีเป็นครูสอน
ศาสนาในเรือนจ ามหนัตโทษ แต่เรือนจ านั้นอยูใ่นอ านาจปกครองของต ารวจฉะนั้นศิษยาภิบาลรีจึงถูก
นบัเอาวา่เป็นต ารวจคนหน่ึงเหมือนกนั 

ประการท่ีสอง เขาเป็นคริสเตียน ฉะนั้นจึงเป็นผูถื้อลทัธิ “ขวาจดั” คือตรงกนัขา้มลทัธิ
คอมมิวนิสต ์

ประการท่ีสาม เขาเป็นอาจารยส์อนศาสนา ฉะนั้นเขาจึงเป็น “สุนขัท่ีถูกนายทุนอเมริกนัล่ามคอ
ใหว้ิง่ไปไหน ๆ ก็ได”้ 

ขณะท่ีทหารหมวดนั้นซ่ึงมีหนา้ท่ียงิปืนประหารนกัโทษน านกัโทษมาถึงแดนประหาร รีมีความ
ประสงคอ์ยา่งยิง่ท่ีจะสารภาพต่อพระเจา้ การสารภาพคร้ังนั้นไม่ใช่การสารภาพเพราะไปท าผดิบาป ใน
ดวงจิตของรีไม่มีความเทจ็ไม่มีความเกลียด ไม่มีความชัว่ชา้ลามกใด ๆ ภาระท่ีอยูใ่นใจขอบเขาเด๋ียวน้ี
คือเขารู้สึกวา่ชีวติของขาไม่ได ้ ท าประโยชน์ใหแ้ก่คนอ่ืนมาเท่าไร เขาไดช่้วยคนอ่ืนนอ้ยกวา่ท่ีเขารู้วา่
เขาควรท า 

รีไดข้อร้องต่อนายทหารท่ีควบคุมของเขาวา่ดงัน้ี “ก่อนท่ีคุณจะยงิผม ๆ ขออนุญาตอธิษฐานต่อ
พระเจา้จะไดไ้หม?” 

ชายคนนั้นมองดูรี อยา่งประหลาดระคนดว้ยความสงสาร และในท่ีสุดก็ตกลงอนุญาตและบอก
วา่ “ไดแ้ต่อยา่ชกัชา้นะ” 
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ขณะท่ีรีก าลงัคุกเข่าลงบนพื้นดิน ทหารคนหน่ึงในพวกท่ีมาดว้ยกนัสังเกตและจ าหนา้ของรีได ้
“เอ-ยงัไงกนัน่ี ชายคนน้ีขา้จ าไดน่ี้หวา่ ตาคนน้ีอยูใ่นคุกท่ีเมืองเตกขูณะท่ีขา้ติดคุกอยูท่ี่นัน่ แก

แสดงความปราณีแก่พวกเราจริง ๆ แกไม่เหมือนต ารวจอ่ืน ๆ ท่ีมาควบคุมเรือนจ านั้นเลย ตาคนน้ีแสดง
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละเมตตาปรานีแก่พวกเราจริง ๆ และโดยเฉพาะแลว้พวกเราชาวคอมมิวนิสตแ์ก
เอาใจใส่ดีเป็นพิเศษ” 

“น่ี แกมีอะไรจะพดูส าหรับตวัแกเองบา้งไหม?” น่ีเป็นค าถามของนายทหารท่ีควมคุมตวัไป 
รีรู้ตวัวา่ชัว่โมงสุดทา้ยของเขามาถึงแลว้ ฉะนั้นเขาจึงตดัสินใจจะพดูอะไร ๆ ท่ีมีอยูใ่นใจให้

หมด 
“ผมเป็นคริสเตียนก็เพราะพระเยซูไดต้ายไถ่บาปของผมใหพ้น้บาปพระเยซูทรงเป็นเพื่อนแก่

คนยากจนและทรงช่วยคนท่ีไม่มีใครช่วย พระองคท์รงเป็นเพื่อนของคนสามญัทัว่ ๆ ไป และคนทัว่ ๆ 
ไปก็รักพระองคป์ระชาชนทัว่ไปติดตามพระองคอ์ยา่งมากมาย ผมเองจึงติดตามพระองคไ์ปดว้ย” 

“ผมเองเป็นคนรับใชข้องพระเจา้ ผมไม่ยอมรับใชใ้ครทั้งส้ิน แต่ผมยอมท างานรับใชเ้พื่อนร่วม
ชาติผูโ้ชคร้ายใหไ้ดค้วามบรรเทา” 

“ผมรับใชใ้นเรือนจ ามหนัตโทษภายใตก้ารคุม้ครองขอต ารวจก็เพราะบรรดานกัโทษนั้น ก าลงั
ใหค้วามช่วยเหลือแก่คนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจริง ๆ สหายของท่านคนน้ีก็บอกท่านแลว้วา่ผม
พยายามช่วยเหลือคนอ่ืนๆ อยา่งไร” 

“มิใช่แต่เท่านั้น ผมยงัพยาบาลช่วยเหลือผูอ้ปัโชคดว้ยประการต่าง ๆ เป็นเวลาถึงเกา้ปี ผมได้
ท างานอยูก่บัคนเป็นโรคเร้ือนซ่ึงเป็นชาวเกาหลีคนชาติเดียวกบัเราแมก้ระทัง่เด๋ียวน้ียงัมีคนโรคเร้ือนอีก
หลายหมู่หลายพวกซ่ึงไม่สามารถเขา้ไปอยูใ่นโรงพยาบาลไดเ้พราะโรงพยาบาลเตม็ แต่คนเหล่าน้ียงัอยู่
ในหมู่บา้นของเขาเอง คนเหล่าน้ีเกือบจะไม่มีสมบติัอะไรติดตวัเลยและพวกเขาตอ้งทนทุกขท์รมานดว้ย 
ผมจึงพยายามทุกวถีิทางท่ีจะช่วยคนเหล่าน้ีใหไ้ดรั้บความบรรเทาลงบา้งเท่าท่ีผมสามารถจะช่วยเหลือ
เขาได”้ 

“นอกจากนั้นแลว้ยงัมีคนตาบอดและคนหูหนวกท่ีเป็นเด็ก ๆ และมีคนยากจนช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได ้ คนจ าพวกนั้นมีมากมายในประเทศของเรา ผมมีโรงเรียนเล็ก ๆส าหรับเด็กตาบอดและหูหนวกท่ี
เมืองเตก ูเด็กเหล่านั้นก าลงัคอยความช่วยเหลือจากผมอยู”่ 

“มนัไม่ใช่เพียงแต่เร่ืองการฆ่าผมเท่านั้น ผมเองไม่เคยกลวัความตาย ผมพร้อมท่ีจะตายเพราะผม
มีชีวตินิรันดร์ในตวัของผมแลว้ แต่ปัญหามีอยูใ่ครจะเป็นผูเ้อาใจใส่ดูแลเด็กๆ หูหนวกและตาบอดพวก
นั้น? และใครจะเป็นผูช่้วยเหลือคนโรคเร้ือนเหล่านั้น” 
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แลว้เขาหนัไปพดูกบันายทหารท่ีควบคุมตวัวา่ “สมมุติวา่ลูกหญิงเล็ก ๆ ของท่านตาบอด และมี
คนหน่ึงก าลงัจะฆ่าชายคนนั้นท่ีก าลงัสอนลูกหญิงของท่าน ท่านจะรู้สึกชอบไหม?” 

เหล่าคอมมิวนิสตม์องดูหนา้รีดว้ยความประหลาดใจและพดูวา่ “ผมฆ่าคุณไม่ลง คุณหาทางหนี
เอง” และนายทหารคนนั้นหนัมาสั่งลูกนอ้งวา่ “ปล่อยใหเ้ขาหนีเอาตวัรอดได”้ 

ศิษยาภิบาลรีเล่าวา่ขณะท่ีก าลงัวิง่หนีอยูน่ั้นนึกเหลือเกินวา่คนพวกนั้นคงจะยงิตามมาขา้งหลงั 
เพราะไดย้นิวา่ชาวคอมมิวนิสตช์อบท าอยา่งนั้นเสมอ 

แต่รีไม่ถูกยงิเลย รีวิง่ข้ึนไปบนภูเขาเหน่ือยจนเขาหายใจไม่ออก และเส้ือผา้ชุ่มโชกไปดว้ยเหง่ือ
ทั้งตวั 

ศิษยาภิบาลรีกลบัมาหาเด็กตาบอดและหูหนวกท่ีก าลงัคอยเขาอยู ่ ณ เมืองเตก ู “กลบัมาจาก
ความตายดว้ยพระคุณของพระเจา้” น่ีเป็นค าพดูของรี 

รัฐบาลอนุญาตใหรี้ใชตึ้กใหญ่หลงัหน่ึงท าเป็นโรงเรียน แต่ตึกหลงันั้นตอ้งซ่อมแซมอีกมากมาย 
คณะมิชชนันารีมีเงินเหลืออยูบ่า้งจึงออกเงินช่วยซ่อมแซมตึกหลงันั้นจนใชก้ารได ้

โรงเรียนเปิดการสอนดว้ยความขะมกัเขมน้ มีครูเพิ่มข้ึน เคร่ืองพิมพส์ าหรับพิมพอ์กัษรนูนให้
คนตาบอดอ่านหนงัสือก็ส่งมาจากญ่ีปุ่น เด็ก ๆเร่ิมเรียนตวัอกัษรเด็กหูหนวกเร่ิมหดัออกเสียง อู-เออ-อี-
อา- ฯลฯ 

สงครามยงัด าเนินต่อไป ผลสะทอ้นของสงครามท าใหป้รากฏตวัออกมาเป็นผลแห่งความ
โหดร้ายท่ีน่ากลวัเด็ก ๆ ถูกระเบิดเพลิงชนิดนาปาลม์ลวกจนหนา้ตาเสียโฉมและลูกตาหลุดออกจากเบา้  
เด็กคนหน่ึงตาบอดเพราะแรงลูกระเบิด ทั้งพอ่และแม่ตายทนัที เหลือลูกชายรอดชีวิตแต่ตอ้งตาบอด 
เด็กหญิงอีกคนหน่ึงหูหนวกเพราะแรงดนัของเสียงลูกระเบิดตกลงมาและท าลายบา้นหายไปหมด
ทั้งหมด ทีละสองคนพากนักะเซอะกะเซิงมาหาโรงเรียนของรีจนพบ ไม่มีสักคนเดียวท่ีไม่รับไวเ้ขา้เรียน
ภรรยาของรีมีความไหวพริบดีมาก และมีความรักเช่นมารดาพอท่ีจะท าใหเ้ด็ก ๆ น่าสงสารเหล่านั้น
ไดรั้บความอบอุ่นใจได ้ในบา้นของรีเองมีหอ้งเล็กๆ  แคบ ๆ ก็จดัใหเ้ด็ก ๆ พกันอนไดอ้ยา่งยดัเยยีดกนั
พอท่ีจะมีชีวติอยูไ่ดเ้ด็กเล็ก ๆ ตาบอดตอนแรก ๆ ตอ้งป้อนอาหารให ้ แต่ต่อมาก็หดัใหรั้บประทาน
อาหารเอง 

บางคร้ังศิษยาภิบาลรีน านกัเรียนชนิดดีเยีย่มออกไปแสดงท่ีโรงเรียนประชาบาลวา่นกัเรียนได้
ศึกษาอะไรมาบา้งแลว้ หลงัจากการแสดงเด็กนกัเรียนก็บริจาคเงินเล็กนอ้ยเพื่อบ ารุงโรงเรียนต่อไป 

มีนายทหารอเมริกนับางคนมาชมงานปีจบหลกัสูตรของโรงเรียน ต่างพากนัแปลกใจใน
ความสามารถของนกัเรียนตาบอด ท่ีสามารถกล่าวสุนทรพจน์โดยใชน้ิ้วคล าตวัอกัษรนูนบนกระดาษ 
และมีเด็กหูหนวกคนหน่ึงแปลค าสุนทรพจน์นั้นโดยอ่านริมฝีปากของคนพดู แลว้เด็กหูหนวกก็



 12 

แปลภาษาใบใ้ชน้ิ้วมือกระดุกกระดิกท าใหเ้ด็กหูหนวกอ่ืนๆ เขา้ใจภาษาน้ิวมือของคนท่ีเป็นล่ามไดดี้ ถึง
เวลาร้องเพลงเด็กตาบอดก็ร้องเพลง ครูคนหน่ึงท าท่าทางโดยใชมื้อเป็นเคร่ืองหมาย เด็กหูหนวกคนท่ี
ยนืขา้ง ๆ เด็กตาบอดก็ร้องเพลงได ้ทั้งเด็กตาบอดและเด็กหูหนวกก็ร้องเพลงประสานเสียงเดียวกนั 

ศิษยาภิบาลรีไม่พอใจท่ีเพียงแต่ใหเ้ด็ก ๆ เรียนอ่านพูด และร้องเพลงไดเ้ท่านั้น แต่รีตอ้งการให้
เด็กพวกน้ีสามารถหาอาชีพของตนเองไดด้ว้ย ดงันั้นเขาจึงตั้งโรงเรียนอาชีพข้ึน เขาตั้งโรงงานท า
รองเทา้ ตั้งโรงงานทอผา้เช็ดตวั และมีแผนการกสิกรรมช่วยชาวนา เม่ือเด็กโตข้ึนจะไม่ตอ้งเป็นคนหู
หนวกและตาบอดเท่ียวขอทานซ่ึงโดยมากมกัท ากนัเช่นนั้น 

แต่รีสอนเด็กเหล่านั้นมากกวา่การสอนใหมี้อาชีพเท่านั้น เขาสอนเด็กให้รู้จกัความรักของพระ
เยซูคริสตด์ว้ยขา้พเจา้เคยไดย้ินเด็กพวกนั้นร้องเพลง “พระเยซูรักฉนัรู้แน่” แน่นอน เด็กเหล่านั้นรู้จกั
ความรักของพระเยซูแน่ ๆ เพราะความรักของพระเยซูแท ้ ๆ ท่ีท าใหเ้ด็กพวกนั้นมีท่ีนอนอบอุ่น มีขา้ว
ร้อน ๆ รับประทาน มีโรงเรียน รู้จกัอ่านหนงัสือ และเรียนรู้จกัโลกซ่ึงเป็นโลกมืดมิด เขาไม่เคยเห็นและ
ไม่เคยไดย้นิ และเป็นโลกท่ีมืดส าหรับทุก ๆ คน ความรักของพระเยซูคริสตห์มายถึงแขนท่ีโอบอุม้เขา
ไว ้ และเป็นมือท่ีประกอบไปดว้ยความรักซ่ึงแนะน าชีวิตของเขา ถูกแลว้พระเยซูทรงรักเด็ก พวกน้ีมาก 
เพราะพระองคป์ระทบัอยูใ่นใจของยงัซิครีและประทบัอยูใ่นภรรยาของรีท่ียิม้แยม้อยูเ่สมอ 

เม่ือเด็กตาบอดและหูหนวกร้องเพลงอีกคร้ังหน่ึง บางคนสงสารจนทนไม่ไหวถึงกบัตอ้งซบั
น ้าตาและพดูวา่ “ฉนัอดสมเพชเด็กพวกน้ีไม่ไดจ้ริง ๆ” 

บดัน้ีมูลนิธิส าหรับคนตาบอดและคนอ่ืน ๆ ไดข้ยายโรงเรียนนั้นออกไปมากมายใหญ่โต มีตึก
เรียนสองชั้นและมีเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืน ๆ อีกท่ีกองทพัอเมริกนัไดส่้งมาช่วยเหลือมากมาย และเด็ก
เหล่านั้นก็มีส่วนช่วยเหลือดว้ย รีไดส้ั่งใหน้กัเรียนแถวแลว้ส่งอิฐติดต่อกนัไปคนละกอ้น ส่งจาก
รถบรรทุกไปใหช่้างก่ออิฐเพื่อท าเป็นตวัตึก เด็กหญิงหูหนวกแต่ตาดีจะเป็นผูส่้งกอ้นอิฐให้เด็กตาบอด 
และเด็กตาบอดจะส่งใหเ้ด็กหูหนวก แลว้ส่งต่อ ๆ สลบัไป เด็ก ๆ ก็ชอบใจ เพราะนึกวา่เป็นการเล่น
สนุกสนานไปเสียดว้ยซ ้ า ศิษยาภิบาลรีไดฝึ้กหดัเด็กหูหนวกใหเ้ป็นผูจู้งเด็กตาบอด และต่างคนต่าง
สนุกสนานและร่ืนเริง และบางคร้ังเด็กๆ  ก็เล่นดว้ยกนัอยา่งสนุกสนานจริง ๆ  

ศิษยาภิบาลรียงัฝันและคิดท่ีจะท างานต่อไปอีกหลายอยา่ง เช่นตอ้งการสร้างหอประชุม สร้าง
โรงเรียนมธัยมสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพ สนามเด็กเล่น และขยายการกสิกรรม ทั้งหมดน้ีสร้างข้ึนในสมอง
เรียบร้อยแลว้ และเช่ือวา่สักวนัหน่ึงคงจะส าเร็จจริง ๆ ดงัฝันไว ้

แต่รีไม่เคยเช่ือวา่ท างาน – ท างาน – ท  างานตลอดเวลาโดยปราศจากการเล่น เขามีงานอดิเรกช้ิน
หน่ึงท่ีเขาชอบเล่น ส่ิงนั้นคือการช่วยเหลือคนโรคเร้ือน รีคนประหลาดคนน้ีชอบใชว้นัอาทิตยอ์ยูใ่น
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หมู่บา้นของคนเป็นโรคเร้ือนซ่ึงรัฐบาลจดัการแยกใหค้นจ าพวกน้ีไปอยูใ่นท่ีวเิวกโดดเด่ียวในหุบเขา 
ไกลจากตวัเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร 

ณ ท่ีนัน่รีไดจ้ดัตั้งคริสตจกัรข้ึน มีคนถามมีวา่มีสมาชิกในคริสตจกัรนั้นเท่าไร? รีก็ตอบวา่ “หก
ร้อยคน” มีคนโรคเร้ือนก่ีคนท่ีเป็นคริสเตียนมาก่อน ๆ เขา้มาอยูใ่นนิคมโรคเร้ือน คนท่ีถูกถามก็ตอบวา่ 
“ไม่มีสักคนเดียว ไม่มีสักคนหน่ึงเป็นคริสเตียนมาก่อนท่ีเขาไดรู้้จกัศิษยาภิบาลรี แต่เม่ือเขาเห็นรีก็ท  าให้
เขาอยากเป็นคริสเตียน” 

รีพดูพลางยิม้พลางวา่ “คอมมิวนิสตย์งัไม่ฆ่าผมก็เพราะพระเจา้ยงัทรงอนุญาตใหผ้มมีโอกาสอีก
คร้ังหน่ึงเพื่อท างานท่ีมีค่าบา้ง แต่ผมยงัตอ้งท าอะไร ๆ อีกมากมาย” 
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บทที ่3 

 “เขาได้ตายสองคร้ัง” 

ซุงดูลีเป็นนกัเรียนฉลาดท่ีสุดในบรรดานกัเรียนท่ีส าเร็จชั้นมธัยมในโรงเรียนเล็ก ๆ ของเราใน
เมืองคงัเก 

มารดาของลีเป็นหญิงซกัผา้ประจ าโรงพยาบาลของมิชชนันารี แต่หญิงคนน้ีใชเ้วลาวา่ง ๆ เยีย่ม
เยยีนคนไขเ้พื่อบอกถึงความรักของพระเยซูคริสตซ่ึ์งตายเพื่อความบาปของเขาบนไมก้างเขน และบอก
ถึงเร่ืองชีวิตนิรันดร์ซ่ึพระเจา้ทรงพระราชทานใหแ้ก่ทุกคนท่ียอมรับวา่พระเยซูเป็นพระเจา้และเป็น
ผูช่้วยใหพ้น้บาป มารดาของลีเป็นหญิงท่ีมีนิสัยหวัเราะออกมาจากใจจริง มีพลงัแรงในตวัมากมาย และ
มีสามญัส านึกอยา่งใจจริง มีพลงัแรงในตวัมากมาย และมีสามญัส านึกอยา่งดี ซ่ึงใคร ๆ ก็สังเกตไดแ้ม้
ตลอดชีวิตของนางไม่เคยเขา้โรงเรียนเลย นางเรียนอ่านหนงัสือดว้ยตนเอง และนางก็เป็นครูรววีาร
ศึกษาและเป็นเจา้หนา้ท่ีของสมาคมสตรีมิชชันันารี 

ซุงดูไดรั้บมารดาจากมารดา กล่าวคือมีมนัสมองเฉียบแหลมและมีพลงังานในตวัอยา่งมหาศาล
แต่ขาดน ้าใจชนิดท่ีนางมีเท่านั้น ซุงดูเป็นเอาใจใส่เล่าเรียนอยา่งดี และไม่เคยตอบค าถามพลาดเวลาสอบ
ไล่ เขามกัน าหนา้ในการเรียนและเป็นท่ีหน่ึงในชั้นเสมอ 

ขา้พเจา้ตดัสินใจวา่จะช่วยซุงดูเขา้เรียนต่อในมหาวทิยาลยัและหวงัวา่เขาคงฟังพระสุรเสียงของ
พระเจา้ใหเ้ขารับราชการของพระองคเ์ตม็เวลา ไม่วา่หนา้ท่ีหน่ึงหรือหนา้ท่ีใด 

ท่ีวทิยาลยัเมืองปองยาง ซุงดูก็ยงัแสดงความสามารถในการเรียนเด่นอยูเ่สมอ ณ ท่ีนั้นเขาไม่ใช่
เป็นท่ีหน่ึงในชั้นของเขาทุกวิชาเท่านั้น แต่เขาท าคะแนนสูงล่ิวจนหวัหนา้แผนกการศึกษาชาวญ่ีปุ่นชอบ
ใจและใหร้างวลัพิเศษแก่เขาเม่ือเขาจบหลกัสูตรของโรงเรียน 

ทั้งน้ีท าใหท้างโรงเรียนเล็ก ๆ ซ่ึงมีนกัเรียนเพียง 150 คน ตั้งอยูบ่นภูเขากลางดงกลางป่ารู้สึก
ภูมิใจท่ีสามารถผลิตนกัเรียนชั้นเยีย่มออกมาเด่นเหนือนกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลและเหนือโรงเรียน
มิชชนันารีอ่ืน ๆท่ีมีครูดี ๆสอน 

ซุงดูกลบัมาเป็นครูท่ีโรงเรียนเดิมเพื่อเป็นการชดใชเ้งินท่ีทางโรงเรียนใหย้มืขณะท่ียงัเป็น
นกัเรียน 

ปัญหาเร่ืองรัฐบาลญ่ีปุ่นบงัคบัใหไ้หวพ้ระชินโตทัว่ๆ ไปในเกาหลีก็ชกัจะรุนแรงมากข้ึน 
เจา้หนา้ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเค่ียวเข็ญใหน้กัเรียนในโรงเรียนทุก ๆ โรงมีก าหนดเวลาหยดุพกัระหวา่ง
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การเรียนแลว้ใหอ้อกไปโคง้ค านบัพระแม่เจา้สุริยาท่ีพระวิหารของชินโต ทั้งน้ีโดยอา้งวา่พระเจา้สุริยา
เป็นบรรพ สตรีขององคพ์ระมหาจกัรพรรดิญ่ีปุ่น 

ปัญหาน้ีไดห้ยบิยกข้ึนมาอภิปรายกนัในทุกแง่ทุก มุมวา่ “คริสเตียนจะยอมท าตามเช่นนั้นได้
หรือไม่?” คณะคริสเตียนไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลมิใช่เฉพาะท่ีกรุงซีอูล (เมืองหลวงของ
เกาหลี) เท่านั้น แต่อุทธรณ์ไปถึงกรุงโตเกียว เพื่อจะขอผอ่นผนัมิใหค้ริสเตียนตอ้งขืนใจท าผดิต่อมโน
ธรรมของตวัเอง และคริสเตียนส านึกวา่ถา้ขืนปฏิบติัเช่นนั้นเป็นการท าผดิพระบญัญติัขอ้ท่ีสอง 

มีชาวญ่ีปุ่นหลายคนพยายามอธิบายวา่การโคง้ค านบัเช่นนั้นไม่หมายวา่จะเป็นการนมสัการพระ
แต่เป็นการแสดงคารวะเท่านั้น ถา้ขณะท่ีโคง้ค านบัอยูน่ั้นใหค้ริสเตียนอธิษฐานถึงพระเจา้ของตนในใจก็
แลว้กนั บรรดาศิษยาภิบาลผูจ้งรักภกัดีต่อพระเจา้ไดอ้ธิบายโตแ้ยง้กนัอยา่งเคร่งเครียด ในท่ีสุดก็เห็นวา่
การโคง้ค านบัเช่นนั้นถึงแมจ้ะไม่ถือวา่เป็นการนมสัการพระเจา้ก็จริง แต่ก็ยงัเป็นการผิดพระบญัญติัของ
พระเจา้เหมือนกนั เพราะพระบญัญติัสอนไวว้า่ดงัน้ี “อยา่กราบไหวห้รือปรนนิบติัรูปเหล่านั้น...” บาง
คนช้ีแจงวา่ถา้คริสเตียนยอมโคง้ค านบัก็เท่ากบัยอมรับรองวา่พระแม่เจา้สุริยามีตวัตนอยูจ่ริงๆ ฉะนั้นจึง
ท าผดิพระบญัญติัขอ้ท่ีหน่ึงกล่าวคือ “อยา่ไดมี้พระเจา้อ่ืนต่อหนา้เราเลย” 

เน่ืองจากถูกทางรัฐบาล ญ่ีปุ่นบีบรัดอยูเ่สมอ คือบงัคบัใหน้กัเรียนทัว่ไปโคง้ค านบัพระแม่เจา้
สุริยาเป็นประจ ามีคริสเตียนหลายคนพยายามต่อรองและผอ่นผนัอนุโลมตาม หรือมิฉะนั้นก็ขอตวั
หลีกเล่ียงดว้ยนานาวธีิ ถา้ไม่ท าเช่นนั้นแลว้ก็ไม่มีหนทางท่ีจะใหบุ้ตรธิดาของตนไดรั้บการศึกษาเลย 

มีครูคนหน่ึงในโรงเรียนแห่งหน่ึงของเราเขาเป็นเพื่อนสนิทกบัซุงดูไดอ้ภิปรายโตแ้ยง้เถียงกนั
ในเร่ืองเดียวกนัน้ี ในท่ีสุดโรงเรียนคริสเตียนแห่งนั้นช่ือ “จุงศีล” ไดต้ดัสินใจเด็ดขาดวา่จะไม่ยอมท า
ตามค าบงการของเจา้หนา้ท่ีกระทรวงศึกษาธิการและต ารวจท่ีขืนใจใหส้ักการบูชารูปพระเจา้สุริยา จึง
ถูกสั่งปิดโรงเรียนและขา้พเจา้ก็ถูกปลดจากการเป็นครูใหญ่ นกัเรียนชายส่ีสิบสองคนและครูทั้งหมด 
ยกเวน้อยูส่องคนเห็นดว้ยกบัการกระท าของเรา 

มีคนอีกคณะหน่ึงรวมทั้งศิษยเ์ก่าของโรงเรียนบางคนวิง่เตน้ของตั้งโรงเรียนข้ึนใหม่ เขาเขา้ยดึ
ตวัตึกเดิมและเปิดเรียนใหม่ ซุงดูลีและเพื่อน ๆ ของเขาบางคนท าใหเ้ราผดิหวงัมาก เพราะเขายอมกลบั
เขา้มาเป็นครูสอนในโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนใหม่ โดยยอมนมสัการพระแม่เจา้สุริยาตามท่ีทางรัฐบาลก าหนด
ไวทุ้กประการ และซุงดูก็ยอมท าตามเหมือนกบัคนอ่ืน ๆ ดว้ย 

น่าอายและผดิหวงัอะไรเช่นนั้น ซุงดูเองก็รู้สึกอายและไม่อยากพบหนา้ใคร ๆ เหมือนกนั แม่
ของเขามาหาเราดว้ยน ้าตาท่ีผิดหวงัจริง ๆ นางไม่มีอะไรจะแกต้วั หวัใจของนางแทบขาดสะบั้นลง
ทีเดียว ส่ิงเดียวท่ีเราช่วยนางไดก้็คืออธิษฐานใหบุ้ตรของนางกลบัใจเสียใหม่มาหาพระเจา้ 
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โรงเรียนด าเนินการไปอีกไม่ไดน้านนกั เพราะขาดรสและหมดนิสัย ความเป็นคริสเตียนและ
ขาดเหตุผลของการตั้งโรงเรียน ในไม่ชา้มนัก็ “พบัฐาน” ตวัของมนัเอง เพราะไม่มีนกัเรียนมาเรียน 

สงครามโลกคร้ังท่ีสองระเบิดข้ึน มิชชัน่นารีตอ้งออกจากประเทศเกาหลีหมดส้ิน มีเหลืออยูบ่า้ง
แต่คร้ังโจมตีอ่าวเพิร์ลก็ถูกแลกเชลยพลเรือนกนัจนหมดส้ินซุงดูและเพื่อน ๆ ของเขา เราไม่ทราบเร่ือง
อีกเลย 

เม่ือสงครามเลิกแลว้เราก็ยงัไม่ไดรั้บข่าวคราวอะไรจากเขาเลย เขาไม่ใช่คนหน่ึงในจ านวนสอง
ลา้นคนท่ีหนีขา้มเส้นขนาน 38 เพื่อล้ีภยัทางการเมือง 

แต่คร้ันแลว้เม่ือ ค.ศ. 1950 นอ้งชายของซุงดูช่ือซุงโห ไดม้าปรากฏตวัอยา่งไม่นึกฝัน เขามาหา
เราท่ีเมืองเตก ู เขาแต่ตวัดว้ยเส้ือคลุมของหญิงชาวอเมริกนัชนิดเก่าแก่ขาดกะรุ่งกะร่ิงเตม็ที เขาไดล้ี้ภยั
ทางการเมืองจากเหนือลงมาทางใต ้เพื่อหนีจีนแดงท่ีบุกลงมาเม่ือปลาเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1950 

ขา้พเจา้รู้สึกยนิดีมากท่ีไดพ้บเขา เขาเคยอยูใ่นโรงเรียนของเรา และความเฉลียวฉลาดท่ีไดรั้บ
จากพอ่แม่ของเขายงัมีอยูก่บัตวัเขา และเขามีความยิม้แยม้แจ่มใสเหมือนแม่ของเขา 

ประโยคแรกท่ีขา้พเจา้ถามเขาคือ “ซุงดูเป็นอยา่งไรบา้ง” ทนัใดนั้นหนา้ตาของเขาสดใสข้ึนและ
ตอบวา่ “เขาก็สุขสบายไปแลว้ เขาไดท้  าใหพ้ระเจา้ไดรั้บพระเกียรติจริง ๆ” 

ซุงดูไดก้ลบัใจใหม่จากการท่ีเขาไดท้  าผดิต่อพระเจา้กล่าวคือคร้ังเม่ือเขากลบัเขา้ไปท างานใน
โรงเรียนและยอมนมสัการพระเจา้สุริยา เขาอายมากเพราะส่ิงท่ีเขาท าไปนั้น เขารู้วา่เขาไดท้  าผดิแต่เขา
อดทนต่อการชกัชวนและต่อตา้นอิทธิพลของเพื่อน ๆ ครูไม่ไดจึ้งไดก้ระท าผดิอยา่งน่าละอายเช่นนั้น 

เขาไดก้ลบัใจสารภาพต่อพระเจา้ดว้ยน ้าตาไหลเพราะเสียใจจริง ๆ เขาไดส้ัญญาต่อพระเจา้วา่
เขาจะไม่ท าผดิเช่นนั้นอีก และทูลขอพระเจา้ใหพ้ระราชทานอภยัโทษให้แก่เขา เขาสัญญาวา่เขาจะยอม
ตายก่อนท่ีจะท าผดิพระทยัของพระเจา้อีก 

แลว้หนา้ของซุงโหก็เป็นประกาศสดใสข้ึนอีกคร้ังหน่ึง “เขาไดท้  าตามท่ีเขาไดส้ัญญาทุก
ประการ คราวน้ีแหละเขาตายสองคร้ัง เขาตายคร้ังท่ีหน่ึงเพื่อชดใชค้วามผดิท่ีล่วงมาแลว้ และตายอีกหน
หน่ึงเป็นคร้ังท่ีสองเพื่อชดใชเ้วลาน้ี 

“คุณหมายความวา่อยา่งไร ท่ีคุณบอกวา่เขาตายสองคร้ัง?” 
“เม่ือเขาไดรั้บสารภาพผดิและกลบัใจแลว้ เขาไดถ้วายตวัของเขาต่อพระเจา้จริง ๆ เป็นเวลา

เกือบสองปีโอกาสเปิดท าให้เขามีเวลาเรียนในโรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีเมืองปองยาง แมมิ้ชชนันารีไป
หมดแลว้เพราะสงครามแต่โรงเรียนน้ีก็ยงัเปิดท าการสอนอยูเ่ร่ือย ๆ ไม่ขาดระยะญ่ีปุ่นก็มวัยุง่อยูแ่ต่การ
ท าสงคราม และไม่มีเวลามาเอาใจใส่เร่ืองคนจะนมสัการพระเจา้สุริยาหรือไม่ ซุงดูส าเร็จหลกัสูตร
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โรงเรียนนั้นและถูกเจิมข้ึนเป็นศาสนาจารย ์ และถูกเรียกเขา้ประจ าคริสตจกัรท่ีเมืองซิวชุนคริสตจกัรนั้น
ด าเนินการไปไดดี้มาก” 

“แต่คร้ันแลว้คอมมิวนิสตไ์ดเ้ขา้มายดึครองเกาหลีคอมมิวนิสตไ์ดบ้ญัชาใหซุ้งดูท าส่ิงท่ีเขาไม่
เห็นดว้ย พวกนั้นขู่เขญ็เสมอแต่ซุงดูไม่ยอมผอ่นผนัตามเลย ในท่ีสุดเขาก็จบัตวัไปคุมขงัไวแ้ละให้
ท างานกบัทาสกรรมกรในเหมืองแร่แห่งหน่ึง เขาไม่ยอมท างานในวนัอาทิตย ์ เพราะนัน่เป็นการท าผดิ
ต่อพระบญัญติัของพระเจา้ นายงานโบยตีทุกเขาทุกวนัอาทิตยแ์ต่เขาก็ยงัปฏิเสธไม่ยอมท างานวนัอาทิตย์
อยูน่ัน่เอง” 

“วนัหน่ึงพวกคอมมิวนิสตโ์บยตีเขาหนกัมากจนพวกนั้นคิดวา่เขาตายแลว้ จึงลากตวัไปทิ้งท่ี
แม่น ้า มีบางคนท่ีเป็นพรรคพวกของซุงดูไปพบเขา้จึงตามไปท่ีแม่น ้า พอพวกนั้นโยนร่างของเขาลงน ้า
แลว้ก็กลบัไป เพราะนึกวา่ซุงดูเป็นศพไปแลว้ ทนัทีท่ีพวกนั้นกลบัไปพรรคพวกของซุงดูก็ลงไปงมร่าง
ของเขาข้ึนจากแม่น ้า นึกวา่จะน าศพศิษยาภิบาลของเขาไปฝังตามประเพณี” 

“พวกเขาไดแ้บกร่างซุงดูไปยงัหมู่บา้นแต่ปรากฏภายหลงัวา่ซุงดูยงัไม่ตาย เขาฟ้ืนข้ึนมาอีก 
บรรดาสานุศิษยต์อ้งช่วยกนัพยาบาลอยูห่ลายเดือนกวา่จะฟ้ืนมีแรงและเขา้ท างานในคริสตจกัรตามเดิม” 

“และเม่ือเดือนกนัยายนท่ีแลว้มาน้ีเอง ขณะท่ีกองทพัสหประชาชาติก าลงัเคล่ืนอขบวนข้ึนไป
ทางเหนือ ก่อนหนา้ท่ีกองทหารคอมมิวนิสตจ์ะถอยสักเล็กนอ้ย พวกคอมมิวนิวส์ไดม้าลากตวัเขาไป
และจบัยงิทิ้ง ดงันั้นเขาจึงตายสองหนใชห้น้ีเวลาเหล่านั้นในฐานะท่ีคร้ังหน่ึงเขาเป็นคนไม่สัตยซ่ื์อต่อ
พระเจา้” 
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บทที4่ 

นางซุนเอกมิ (ความรักทีอ่่อนสุภาพ) 

ในวนัแต่งงานของนางซุนเอกิมดูเหมือนวา่จะมีแต่ความสุขในภายหนา้เท่านั้น เธอมีความสุข
จริงๆ  พระเจา้ทรงพระเมตตาแกเธอมาก 

เธอมีบิดามารดาท่ีน่ารักท่ีสุดในโลก คุณพอ่และคุณปู่ ของเธอเป็นคริสเตียนท่ีเคร่งครัดมาเป็น
เวลาหลายปี คุณพอ่ของเธอเป็นผูป้กครองคริสตจกัรท่ีเมืองจุงกางใกลป้ากน ้ายาลู คุณพอ่ของเธอมีอาชีพ
ขายเคร่ืองยาสมุนไพรท่ีหาไดจ้ากประเทศเกาหลี มีถุงกระดาษใส่เคร่ืองยาแขวนหอ้ยลงมาจากเพดานใน
หอ้งเก็บยา ฉะนั้นในบา้นของเธอจึงมีกล่ินเคร่ืองยาสมุนไพรหอมฟุ้งไปทั้งบา้นซ่ึงท าใหเ้ธอนึกถึงเวลา
เธอยงัเป็นเด็ก ๆ อยูเ่สมอ 

ภายหลงัเธอเรียนจบโรงเรียนมธัยมวสิามญัตอนตน้แลว้ คุณพอ่ของเธอจึงส่งเธอไปเรียนต่อท่ี
โรงเรียนชั้นสูงในเมืองกองเก เน่ืองจากใบหนา้ท่ีสวยงามและนิสัยท่ียิม้แยม้แจ่มใสร่าเริง  ประกอบทั้งท่ี
มีเสียงไพเราะกงัวานเป็นพิเศษขจึงสามารถเอาชนะหวัใจของบรรดามิชชนันารีไดห้ลาย ๆ คน 

เธอเรียนจบหลกัสูตรดว้ยเกียรตินิยมและมีภูมิรู้เป็นพิเศษทางดนตรี เม่ือการฉลองครบรอบหา้
สิบปีท่ีคริสตศ์าสนาไดแ้พร่เขา้มาในประเทศเกาหลี เธอไดแ้สดงใหห้ลายคนเห็นวา่เธอมีฝีมือและมี
ศิลปะในทางร้องเพลงอยูม่าก แน่นอน การแต่งงานของเธอก็หนีธรรมเนียมและประเพณีของชาวเกาหลี
ไปไม่พน้ กล่าวคือพอ่แม่ทั้งสองฝ่ายเป็นผูต้กลงและจดัการแต่งงานให ้ แต่ดีอยูห่น่อยหน่ึงท่ีคู่บ่าวสาว
รู้จกัมาก่อนและยนิยอมตกลงดว้ย 

บา้นใหม่ของซุนเอเป็นตึกหลายหลงัอยูใ่นบริเวณเดียวกนั เป็นบา้นศิลปะเกาหลีแบบโบราณ 
พอ่ผวัและคนในบา้นนั้นมีอาชีพเป็นชาวนา พอ่ผวัของเธอเป็นชาวนาท่ีสุภาพมาก และเป็นคนขยนัและ
ท างานหนกัเท่า ๆ กบัผูช่้วยของเขา เขาเป็นผูป้กครองคริสตจกัรท่ีมัน่คงแห่งหน่ึงซ่ึงตั้งอยูใ่กล ้ ๆ นั้น 
และโดยการเป็นเงินของเขาท่ีสร้างคริสตจกัรนั้นข้ึน คุณยา่ของเขายงัมีชีวติอยูเ่ม่ือหลายชายคนแรกเกิด 
ดงันั้นบา้นน้ีจึงเป็นบา้นคริสเตียนถึงหา้ชัว่อายคุน เขาไม่ร ่ ารวยแต่ก็อยูใ่นฐานะพอมีอนัจะกินในพวก
ชาวเกาหลีดว้ยกนั เช่นจะเห็นไดจ้ากการท่ีเขามีออร์แกนหน่ึงอนั มีจกัรเยบ็ผา้หน่ึงหลงั และหีบเสียง
หน่ึงเคร่ือง ทั้งน้ีท าใหค้รอบครัวนั้นเป็นครอบครัวท่ีผาสุกสนุกสบาย สามีของซุนเอชอบการศึกษาเขา
เป็นคนมีนิสัยชอบหนงัสือแต่เม่ือกลบัมาบา้นก็ช่วยกนัท านา 
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ซุนเอขะมกัเขมนัเอาใจใส่ในการสอนรววีารศึกษามากและสนใจในงานส าหรับยวุชนดว้ย คร้ัง
หน่ึงเม่ือมีการประชุมศาสนกิจสมยัเม่ือเธอยงัเป็นนกัเรียน เธอไดอุ้ทิศตวัทั้งหมดถวายพระเจา้ ความรัก
ของเธอท่ีมีต่อพระเจา้เป็นความรักชนิดท่ีไม่มีพิธีรีตอง และเป็นความรักท่ีออกมาจากหวัใจอยา่งแทจ้ริง 

ชีวติของเธอเป็นชีวติท่ีเกิดมาเพื่อท าความสุขใหแ้ก่ครอบครัวและบุตรจริง ๆ  
สงครามโลกคร้ังท่ีสองดูเหมือนจะไม่ท าใหค้วามสงบของครอบครัวกระทบกระเทือนเลย 

ความทารุณโหดร้ายของต่อสู้ของโลกดูเหมือนอยูไ่กล ไกลจากบา้นของเขามาก 
เม่ือสงครามเลิกแลว้ชาวญ่ีปุ่นตอ้งถอยออกจากเกาหลี และเกาหลีกลายเป็นประเทศเอกราช 

และไม่มีการข่มเหงอีกต่อไป ประชาชนพากนัหลัง่ไหลเขา้คริสตจกัรทุก ๆ คนเป็นคริสเตียน ตวัอาคาร
ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีนมสัการก็เล็กไปเสียแลว้ ฉะนั้นการประชุมจ าเป็นตอ้งประชุมกนักลางแจง้ 

แต่ภายในไม่ก่ีสัปดาห์เมฆด ามืดของภยัคอมมิวนิสตก์็จบัทอ้งฟ้าเกาหลี ลทัธิคอมมิวนิสตเ์ขา้มา
ในประเทศเกาหลีโดยปราศจากการเช้ือเชิญ และขา้พเจา้มาพร้อมกบัค าสัญญาท่ีไพเราะและน่าศรัทธา 
แต่สันดานเดิมของลทัธิคอมมิวนิสตก์็เผยตวัจริงออกมาใหเ้ห็นในไม่ชา้ การเผด็จการไดต้ั้งข้ึนไวใ้ห้
ประชาชนก็ถูกกวาดลา้งไปจนหมดส้ิน 

ยิง่มองก็ยิง่ข้ึนทุกวนั เม่ือ” กองทพัอาสาสมคัรของประชาชน” ไดส้ถาปนาเป็นปึกแผน่ สามี
ของซุนเอรู้สึกวา่จ าเป็นตอ้งหนี ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีเขารู้สึกก็คือลูกสาวคนโตท่ีก าลงัโตเป็นสาวข้ึนทุกวนั 
จ าเป็นตอ้งซ่อมตวัใหพ้น้การขู่เขญ็ของรัสเซีย ทั้งสองคนนั้นไดเ้ดินทางขา้มเส้นขนาดสามสิบแปดลง
ไปทางทิศใต ้และหวงัอยูว่า่จะไดรั้บอิสรภาพในเม่ือเกาหลีรวมกนัเขา้เป็นประเทศเดียวกนั 

คร้ันแลว้เสมือนฟ้าไดผ้า่ลงบนครอบครัวซุนเอ กล่าวคือมีรถยนตบ์รรทุกคนัหน่ึงมาถึงบา้นของ
ซุนเอพร้อมดว้ยทหารคอมมิวนิสต ์ คนทั้งครอบครัวถูกสั่งใหอ้อกจากบา้นทนัที “ข้ึนรถเด๋ียวน้ีทั้งหมด” 
น่ีเป็นค าสั่งพร้อมกบัการเตะถีบและใชป้ฎกัแทงเพื่อไม่ใหช้กัชา้ 

รถคนันั้นแล่นออกไปทนัที จะมีอะไรเกิดข้ึน พวกนั้นจะพดูพาตวัไปท่ีไหน? หลงัจากเดินทาง
โขยกเขยกกระดอนข้ึนกระดอนลงมาในรถประมาณหน่ึงชัว่โมงรถคนันั้นก็หยดุ 

“ลงรถและเดินทางต่อไปดว้ยตวัเอง เจา้เป็นนายทุนท่ีเป็นศตัรูต่อประชาชน เจา้ไม่ตอ้งกลบัไป
บา้นเดิมของเจา้อีก” เป็นเสียงตะคอกของผูเ้ป็นหวัหนา้ “บา้นของเจา้ถูกริบเป็นของกลางแลว้ ถูกริบใน
นามของประชาชนและบา้นนั้นก็ไม่ใช่บา้นของเจา้อีกต่อไป ท่ีดินของเจา้จะถูกแบ่งแยกใหแ้ก่เจา้ท่ีดินท่ี
เห็นวา่เหมาะสม คนพวกนั้นแหละท่ีเราปลดแอกออกจากพระเจา้ท่ีเจา้เคยข่มเหงเขา เอา้ เดินต่อไปซี”  

การท่ีจะลดตวัจากชีวิตท่ีมีความสุขลงมามีชีวติอยา่งคนของทาน พร้อมกบัคนแก่ ๆ สองคนและ
มีเด็ก ๆ ถึงแปดคน ก็สามารถจะบดขยี้จิตใจของมนุษยป์กติใหแ้ตกสลายได ้ ถา้จะไม่กล่าวถึงความ
ศรัทธาท่ีเก่ียวกบัพระคุณของพระเจา้ 
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แต่นางซุนเอไม่ใช่มนุษยช์นิดสามญัทัว่ ๆ ไป นางไดร้วบรวมครอบครัวของนางขา้ง ๆ ถนน
นัน่เอง แลว้เปิดประชุมอธิษฐานนมสัการ ณ ท่ีนั้น “ขอบคุณพระเจา้” เป็นประโยคแรกท่ีหลุดออกจาก
ปากของเธอ 

เธอไดข้อบพระคุณพระเจา้ส าหรับพระพรท่ีพระเจา้ไดท้รงพิทกัษรั์กษามาตลอดหลายปี เป็น
การขอบพระคุณต่อความรักขององคพ์ระเจา้ และขอบพระคุณท่ีพระองคพ์ระราชทานพระบุตรองค์
เดียวของพระองคล์งมาในโลกน้ีและทนทุกขท์รมานไมก้างเขนจนส้ินพระชนมเ์พื่อเป็นไถ่บาปของปวง
มนุษย ์ และขอบพระคุณเพื่อชีวตินิรันดร์และชีวติท่ีพระเจา้ทรงสัญญาไวว้า่จะให้เราอยูใ่นพระราชฐาน
ของพระองค ์เธอไดอ้ธิษฐานมิใช่เพื่อจะใหเ้กิดความอดทนสามารถต่อสู้ความทุกขท์รมานไดเ้ท่านั้น แต่
เธอไดอ้ธิษฐานขอเพื่อจะหาหนทางท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ต่อไป 

ขา้พเจา้ไดก้ลบัไปยงัประเทศเกาหลีอีกเม่ือ ค.ศ. 1947 และมีมิชชนันารีอีกคนหน่ึงซ่ึงอยูก่รุงซี
อูลเชิญขา้พเจา้ไปเมืองอินชอน เพื่อไปท าการเยีย่มเยยีนและสั่งสอนคริสตจกัรหลายแห่งท่ีล้ีภยัมาซ่ึงข้ึน
รวมกนัขา้พเจา้มีความยนิดีมาก แต่ก็ไม่ประหลาดใจท่ีเห็นซุนเอและสามีของเธอเป็นหวัหนา้หรือเป็น
ผูน้ าคริสตจกัรใหม่แห่งนั้น  นางซุนเอและสามีไดต้ั้งตน้คริสตจกัรนั้นข้ึน คริสตจกัรแห่งนั้นใชต้วั
อาคารซ่ึงเป็นโครงอาคารท่ีญ่ีปุ่นสร้างไว ้และตอนหนา้มีช่างถ่ายรูปคนหน่ึงใชเ้ป็นร้านถ่ายรูป มิชชัน่ได้
ใหเ้ตน็ทห์ลงัใหญ่แก่คริสตจกัรน้ีเพื่อใชส้ าหรับเป็นท่ีประชุม ทุก ๆ วนัอาทิตยจ์ะไดย้นิเสียงเพลงดงั
สนัน่หวัน่ไหว ร้องออกมาจากใจจริงของเด็ก ๆ ท่ีมาประชมุกนั 

“จงสรรเสริญพระนาม จงสรรเสรญพระนาม 
จิตใจขา้ลา้งดว้ยโลหิตประทาน  
จงสรรเสริญพระนาม” 
ค.ศ. 1950 คอมมิวนิสตเ์ขา้รุกรานเกาหลี ประชาชนตอ้งพากนัหนีอพยพอีกคร้ังหน่ึง ซุนเอและ

สามีพาครอบครัวอพยพหนีดว้ยความอ่อนอกอ่อนใจไปพร้อม ๆ กบัครอบครัวอ่ืน ๆ เป็นระยะทางหลาย
ร้อยไมล ์ทุก ๆ คนทั้งหญิงทั้งชายต่างมีภาระหีบห่อท่ีต่างคนต่างตอ้งแบก เด็กเล็ก ๆ ข้ึนข่ีคอพอ่ไปและ
คนเล็กท่ีสุซุนเอเป็นคนอุม้พร้อมกบัเคร่ืองครัว และขา้วสารทูนบนศีรษะของเธอเดินไป ทุกเชา้และทุก
ค ่าซุนเอและสามีจะรวบรวมครอบครัวเป็นวงกลมร่วมใจกนัอธิษฐานเป็นประจ า เด็กเล็ก ๆ ทุกคนก็มี
หุน้ส่วนในการอธิษฐานแลว้มกัข้ึนดว้ยค าวา่ “ขอบคุณพระเจา้” 

เขามาถึงเมืองเตกดูว้ยความอ่อนเพลียและเทา้บวมเพราะเดินทางไกล ขา้พเจา้พบครอบครัวน้ีท่ี
ใตถุ้นอาคารคริสตจกัรเซา้ทเ์มาเทน รอยยิม้ของซุนเอปรากฏซ ้ าบนใบหนา้ของเด็ก ๆ ขา้พเจา้รู้สึกยนิดี
จริง ๆ ท่ีสามารถแบ่งปันเส้ือผา้ใหแ้ก่ครอบครัวน้ีไดท้ัว่ถึงกนัทุกคน เด็กสาว ๆ อายรุุ่น ๆ แมจ้ะเป็นผูล้ี้
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ภยัสงครามก็จริง ก็ยงัรู้สึกต่ืนเตน้เม่ือเห็นนั้นเส้ือและกะโปรงสวยแบบแปลก ๆ แมเ้ส้ือผา้เหล่านั้นจะ
เป็นของใชแ้ลว้จากนกัเรียนหญิงชาวอเมริกนั 

ต่อมาครอบครัวน้ีตอ้งยา้ยจากใตถุ้น คริสตจกัรไปอยูใ่นโรงเก็บสินคา้ ซ่ึงเป็นแหล่งกลาง
ส าหรับเป็นท่ีล้ีภยัซ่ึงทางราชการจดัหาใหพ้กั ท่ีนัน่มีหลายครอบครัวพกัรวมกนั ทุก ๆ ครอบครัวไดรั้บ
ส่วนแบ่งอยูก่นัเป็นหอ้ง ๆ ละหกฟุตกวา้งยาวเท่ากนั โดยใชเ้ส่ือล าแพนกั้นเป็นหอ้งแต่เพราะครอบครัว
น้ีมีเด็กมากจึงไดรั้บส่วนแบ่งสองหอ้ง และในหอ้งนั้นแหละท่ีลูกคนท่ีสิบของครอบครัวน้ีไดเ้ขา้มาใน
โลก ในขณะนั้นไม่มีหมอไม่มีนางพยาบาล หญิงท่ีหลบภยัมาดว้ยกนักบัลูกสาวโต ๆ ของนางไดช่้วยกนั
ท าคลอดในยามยากเช่นนั้น 

วนัหน่ึงใน ค.ศ. 1952 ซุนเอมาบอกขา้พเจา้วา่สามีของนางหางานไดท่ี้บริษทเหมืองแร่ตงัสะ
เตนแห่งหน่ึงในหุบเขา ห่างจากเมืองเตกปูระมาณสิบหา้กิโลเมตร ขา้พเจา้รู้จกัเหมืองแร่นั้นดีจึงบอกนาง
วา่ “ท่ีนัน่ไม่มีคริสตจกัรเลย 

พอรุ่งข้ึนอีกหน่ึงปี คือ ค.ศ. 1953 ซุนเอไดม้าเยีย่มขา้พเจา้ ๆ จึงถามวา่ “มีคริสตจกัรแลว้หรือ
ยงั?” เธอก็ยิม้พลางตอบวา่ “มีแลว้ค่ะ ขอเชิญอาจารยไ์ปเยีย่มเราจะไดไ้หม? ดิฉนัตั้งโรงเรียนอนุบาลท่ี
นัน่ดว้ยทางบริษทัเขาช่วยเหลือดิฉนั โดยปลูกอาคารท าเป็นตวัโรงเรียนใหห้น่ึงหลงั ในวนัอาทิตยมี์
นกัเรียนมากกวา่หน่ึงร้อยคนมาประชุม” 

เป็นความจริงท่ีซุนเอเป็นหญิงท่ีมีความเฉลียวฉลาดและขยนัขนัแขง็เป็นพิเศษคนหน่ึง และถึง
กระนั้นนางก็เป็นเสมือนตวัแทนคนหน่ึงของผูห้ลบภยัจ านวนมากลงมาจากเกาหลีเหนือ คนในอเมริกา
มกัถามขา้พเจา้วา่ดงัน้ี “คริสเตียนท่ีกลบัใจใหม่เป็นอยา่งไรบา้ง? เขาตอ้งเดือดร้อนเพราะสงครามคราว
น้ีมากมิใช่หรือ? คนเหล่านั้นทิ้งความเช่ือไปบา้งไหม? 

แต่ตรงกนัขา้ม ความทุกขล์ าบากท าใหค้วามเช่ือของเขาเจริญมากข้ึน ไม่วา่คริสเตียนอพยพกนั
ไปท่ีไหนเขาจะตอ้งตั้งคริสตจกัรใหม่ของเขาข้ึนท่ีนัน่ คริสตจกัรใหม่เหล่าน้ีไม่ใช่มีข้ึนไวส้ าหรับคริส
เตียนเท่านั้น แต่เขาพากนัน าคนใหม่ ๆ เขา้มาหาพระเจา้และไดรั้บความรอด เขาบอกแก่ขา้พเจา้วา่คนท่ี
ล้ีภยัมาจากเกาหลีเหนือและยงัไม่เป็นคริสเตียนนั้นเป็นคนท่ีวา่ง่ายท่ีสุดท่ีจะน าใหรู้้จกักบัพระเจา้ แต่ใน
เวลาเดียวกนัก็ชกัชวนชาวเกาหลีภาคใตใ้หเ้ช่ือพระเยซูดว้ย จ านวนคณะของคริสเตียนใหม่ๆ  เพิ่มข้ึน
เร่ือย ๆ ทั้งในเมืองเตกแูละในเมืองอ่ืน ๆ บางแห่งมีกระต๊อบหรือโรงเก็บสินคา้เก่า ๆ ใชเ้ป็นท่ีนมสัการ
พระเจา้ และมีกระสอบท าดว้ยฟางส าหรับปูพื้นท่ีมีแต่ดินเท่านั้น บางแห่งก็สร้างท่ีนมสัการข้ึนอยา่งพอ
อยูไ่ดด้ว้ยเศษไม ้

มีคริสตจกัรใหญ่ของผูล้ี้ภยัแห่งหน่ึงในเมืองเตก ู ซ่ึงสร้างข้ึนในตวัอาคารท่ีญ่ีปุ่นสร้างทิ้งไวเ้ป็น
ท่ีพกั อาคารหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีนมสัการไดดี้ จุคนไดป้ระมาณ 400 คน คริสตจกัรน้ีมีกติกาตั้งไวว้า่ถา้ใครจะ
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กลบัไปยงักรุงซีอูล (เมืองหลวงเกาหลีใต)้ ไดก้็ต่อเม่ือน าคนมาให้รู้จกักบัพระเยซูเสียก่อนอยา่งนอ้ย
หน่ึงคน เพื่อท าหนา้ท่ีซ่อมสมาชิกท่ีขาดไป ฉะนั้นอยา่งนอ้ยคริสตจกัรน้ีจะมีจ านวนคือขนาดเท่า ๆ กบั
เม่ือผูล้ี้ภยัออกไปหมดแลว้ 
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บทที ่5 

นักโทษของพระเจ้า 

อิมฮงัซุงตอ้งเผชิญกบัต ารวจญ่ีปุ่นอยา่งน่ากลวัท่ีสุดแถวหน่ึง ใบหนา้ของเขาตอ้งแดงและบวม
เพราะถูกตบตีตลอดเวลาจากผูไ้ต่สวนชาวญ่ีปุ่น เพื่อจะบีบบงัคบัใหเ้ขายอมอ่อนนอ้มต่ออ านาจญ่ีปุ่น ตา
ของของอิมฮงัซุงแดงก ่าเหมือนเลือดเพราะไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อนมาหลาย ๆ คืน เพราะผูต้ ั้งค  าถามได้
ผลดัเปล่ียนกนัมากเร่ือย ๆ ติดต่อกนัไป พอพวกน้ีถามเสด็จ พวกใหม่เขา้มาถามต่อไปร่างกายของเขา
ปวดหมดทั้งตวั ไม่ใช่เพราะถูกเตะถูกทุบเท่านั้น แต่เพราะตอ้งยนือยูเ่ป็นชัว่โมง ๆ ต่อหนา้ผูท่ี้ตั้งตนเป็น
กรรมการไต่สวน 

“ท าไมเจา้จึงขดัขืนไม่ยอมกราบไหวพ้ระแม่เจา้สุริยาผูซ่ึ้งใหแ้สงสวา่งแก่สวรรคแ์ละแผน่ดิน
โลก?” น่ีเป็นเสียงตะโกนของผูต้ ั้งค  าถามซ่ึงนัง่อยูต่รงกลาง  

มีอะไรไม่ทราบท่ีติดอยูใ่นล าคอของเขา และท าใหไ้ม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได ้ ล้ินของเขา
พยายามกระดุกกระดิกแต่เขาตอ้งเงียบ 

การท่ีเขาถูกตีอยา่งแรงท าให้หูอ้ือไปหมดดว้ยความปวดร้าว เม่ือทหารยามท่ีอยูข่า้ง ๆ เขา
ตะคอกเสียงดงัสนัน่กรอกเขา้หูวา่ “ตอบค าถามซี” 

เม่ือรวบรวมก าลงัในตวัไดท้ั้งหมดแลว้อิมก็กล่าวออกมาดว้ยเสียงแหบเครือวา่ พระเจา้ตรัสไว้
วา่ดงัน้ี “เจา้อยา่กม้กราบลงไหวบู้ชาหรือปฏิบติัต่อรูปนั้นเลย” 

“พระเจา้ท่ีเจา้พดูถึงคือผูใ้ด?” คนเป็นหวัหนา้ค าราม “เจา้คิดหรือวา่วพระเจา้ชนิดตายทรากของ
พวกป่าเถ่ือนชาวอเมริกนัจะมีฤทธ์ิอ านาจมากกวา่พระแม่สุริยาของจกัรพรรดิญ่ีปุ่นอยา่งงั้นหรือ? เจา้รู้
ไหม พระแม่เจา้สุริยาองคน้ี์แหละมีความสามารถจะปกครองไดท้ัว่แปดมุมโลก” 

“ผมนมสัการพระเจา้องคท่ี์มีฤทธ์ิอ านาจใหญ่ยิง่ท่ีสุด คือพระเจา้ผูท้รงเนรมิตและเป็น
ผูป้กครองส่ิงสารพดัทั้งปวงในโลก พระเจา้องคน้ี์มิใช่เป็นพระเจา้ของชนชาติอเมริกนัหรือชนชาติใด
โดยเฉพาะ แต่เป็นพระเจา้ของทุก ๆ ชาติในโลก พระเจา้องคน้ี์ตรัสไวว้า่ “อยา่ไดน้มสัการพระองคอ่ื์น
ใดเลยในโลก” 

คนท่ีเป็นหวัหนา้ลุกข้ึนจากเกา้อ้ีดว้ยความเกร้ียวกราดและตะโกนวา่ “พดูหยาบชา้ เอาเจา้หมอ
น้ีไปขงัไวแ้ละขงัไวจ้นกวา่มนัจะส านึกวา่พระสุริยาของจกัรพรรด์ิญ่ีปุ่นก็ดีกวา่และมีฤทธ์ิมากกวา่พระ
เจา้เก๊ ๆ ของมนั” 



 24 

แสงแดดยามฤดูร้อนในประเทศเกาหลีท าใหศิ้ษยาภิบาลอิมและเพื่อนนกัโทษอ่ืน ๆ ท่ีตอ้ง
ท างานอยูก่ลางแดดในสนามหญา้เรือนจ าทนไม่ไหว เส้ือสีอิฐแดง ๆ ของเรือนจ าท่ีจ่ายใหน้กัโทษก็ไม่
สามารถผอ่นคลายความร้อนลงไดเ้ลย แต่ในฤดูหนาวยิง่ทารุณโหดร้ายมากข้ึน ผา้ห่อมเน้ือหยาบ ๆ ผนื
เดียวไม่พอท่ีจะท าความอบอุ่นใหแ้ก่ร่างกายได ้ เพราะอุณหภูมิลดลงต ่ากวา่ใตศู้นยทุ์กคืนนกัโทษตอ้ง
หนาวสั่นอยูเ่ป็นชัว่โมง ๆ บนพื้นคอนกรีตท่ีแขง็กร้าวจนม่อยหลบัไปเองเพราะความง่วง 

สัปดาห์ล่วงไปเป็นเดือน เดือนล่วงไปเป็นปี จะตอ้งมีการเบิกตวันกัโทษมาถามเสมอ ๆ  พร้อม
กบัการตบหนา้กระทืบถีบเตะ แต่อิมยงัยนืมัน่อยูก่บัอุดมคติของตนเอง เวลากลางคืนหอ้งในคุกของเขา
แมจ้ะเยอืกเยน็และพื้นหอ้งแขง็แกร่งปานใดก็ตาม อิมยงัสนทนาติดต่อกบัองคพ์ระเยซูเจา้ของเขา
ตลอดเวลา ความปวดและความทนทุกขท์รมานก็ละลายหายไป พระรัศมีของพระเยซูคริสตดู์เหมือนจะ
ท าใหห้อ้งในคุกของเขาสดใสและอบอุ่นข้ึน บางคร้ังเขาเกือบไดย้นิเสียงตรัสออกมาในความสงดัวา่ 
“จงช่ืนชมยนิดีอยา่งยิง่ เพราะวา่บ าเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค ์ เพราะเขาไดข้่มเหงศาสดา
พยากรณ์ทั้งหลายท่ีอยูก่่อนท่านเหมือนกนั” 

และน่าอศัจรรยจ์ริงๆ วนัหน่ึงเขาไดรั้บข่าววา่ญ่ีปุ่นยอมแพแ้ลว้ มนัเกือบเป็นข่าวท่ีไม่น่าเช่ือเลย 
ทุก ๆ สัปดาห์จะมีคนมาแสดงปาฐกถาใหน้กัโทษฟัง และจะแจง้ข่าวใหท้ราบวา่ญ่ีปุ่นไดช้ยัชนะอยา่งไร 
ยดึฟิลิปปินส์ไดแ้ลว้ ยดึฮ่องกงไดแ้ลว้ ยดึมลายไูดแ้ลว้ สิงคโ์ปร์ยดึไดแ้ลว้พร้อมทั้งหมู่เกาะอาลสักา 
ญ่ีปุ่นไดบุ้กอเมริกาแลว้ และในไม่ชา้จะตอ้งเช็นสัญญาสงบศึกกนัท่ีตึกท าเนียบขาวกรุงวอชิงตนั 

แต่บดัน้ีญ่ีปุ่นก าลงัลงมือเก็บของและก าลงัถอยหนีประตูคุกเปิดออกกวา้ง ศิษยาภิบาลอิมเดิน
ออกมาจากคุก อิสระ เสรี ช่างน่าอศัจรรยจ์ริง ๆ น่าดีใจและน่าปล้ืมใจแท ้ๆ  

อิมไดก้ลบัไปยงัคริสตจกัรของเขาท่ีเมืองกวคัแซนในเกาหลีเหนือ 
ทุก ๆ วนัอาทิตยใ์นคริสตจกัรจะมีคนมาประชุมอดัแอ ทุก ๆ คนดูเหมือนอยากเป็นคริสเตียน 

ญ่ีปุ่นผูรุ้กรานคริสตศ์าสนาเป็นผูพ้า่ยแพไ้ปแลว้ คล่ืนแห่งความมีชยัไดแ้ผไ่ปทัว่ประเทศ และความ
เจริญดูเหมือนก าลงัคอยอยูเ่บ้ืองหนา้ 

แต่ไม่ชา้กองทพัของรัสเซียก็มาถึง โดยมีชาวเกาหลีซ่ึงเคยอยูใ่นไซบีเรียและแมนจูเรียมาเป็น
เวลานาน พวกน้ีกลบัมาพร้อมกบัลทัธิคอมมิวนิสตใ์นจิตใจ และไดรั้บการฝึกหดัมาอยา่งดีท่ีจะ
บริหารงานตามระบบของโซเวยีดไดท้นัที พวกน้ีให้ค  าสัญญาอยา่งน่าปล้ืมใจวา่จะท าอยา่งนั้นอยา่งน้ี 

ไม่สู้นานนกัศิษยาภิบาลอิมก็รู้ตวัวา่จะเดินร่วมทางกบัคนพวกนั้นไม่ได ้ ขอ้เรียกร้องใหป้ฏิบติั
ตามก็ทยอยกนัออกมาทีอยา่งสองอยา่ง และขอ้เรียกร้องก็ยิง่ทวคีวามยากท่ีจะปฎิบติัมากข้ึนทุกที  เช่น
ใหเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมท่ีคณะคอมมิวนิสตค์วบคุม และใหเ้ทศนาลทัธิคอมมิวนิสต ์เขาจะตอ้งเลิก
เก่ียวขอ้งกบัชาวอเมริกนัเขาจะตอ้งยอกยอ่งเทิดทูนสตาลินซ่ึงเป็นคนไม่นบัถือพระเจา้ เด็ก ๆ ท่ีเรียนรวี
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วารศึกษาถูกคณะคอมมิวนิสตพ์าตวัไปหมด สมาชิกคริสตจกัรใหม่ ๆ ท่ีมาติดต่อก็ถูกขู่เขญ็และหาย
หนา้ไปทีละคนสองคน 

คร้ันแลว้วนัหน่ึงอิมก็ตอ้งถูกลากตวัมาอยูเ่รือนจ าคราวน้ีเป็นเรือนจ าของคอมมิวนิสต ์ และถูก
ไต่สวนดว้ยค าถามท่ีน่าเบ่ือ และเหน่ือยใจดว้ยความปาดร้าว เขาถูกตบหนา้ ถูกตีและถูกขงัในหอ้งลาดซี
เมน็ตอี์กวาระหน่ึงแต่อิมก็ยวัยนืมัน่ในอุดมคติของตนเอง 

และถูกขงั “แช่เยน็” จากสัปดาห์เป็นเดือน จากเดือนเป็นปีอีกวาระหน่ึง ตอ้งถูกแดดเผาในยาม
ฤดูร้อนและฤดูความหนาวเหน็บทรมานจนถึงกระดูกในฤดูหนาวอีกคร้ังหน่ึง 

คร้ันแลว้เขาก็พบอิสรภาพโดยไม่นึกไม่ฝันอยา่งทนัทีทนัใด วนัหน่ึงยามท่ีประตูเรือนจ าหาย
หนา้ไปหมดประตูคุกถูกบงัคบัใหเ้ปิด นกัโทษพากนัเดินออกจากคุกเป็นแถว ๆ ทหารอเมริกนัก าลงัมา
ปลดแอกแลว้ 

ศิษยาภิบาลอิมไดเ้ดินออกจากประตูคุกพร้อม ๆ กบัคนอ่ืน ๆ อิมเดินทางกลบับา้น หนวดเครา
ของเขารุงรังเส้ือผา้ของเขาขมุกขมอมขาดรุ่งร่ิงเหมือนผา้ข้ีร้ิว ดูร่างของอิมแลว้ช่างน่าทุเรศส้ินดี ทนัใด
นั้นรถจ๊ีปของทหารอเมริกนัมารับตวัของเขาขา้งถนนแห่งหน่ึง สารวตัรทหารอเมริกนัโดดลงมาจากรถ
และเขา้ควบคุมตวัเขาอยา่งสุภาพ ท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะปรากฏวา่ทหารเกาหลีเหนือปลอมตวัเป็นผูล้ี้ภยั
ปะปนมากบัชาวเกาหลีใตม้ากมายโดยท าหนา้ท่ีเป็นกองโจร ตดัสายหรือท าลายการคมนาคมล าเลียง
อาวธุ และท าหนา้ท่ีสอดแนมคอยส่ือข่าว ถา้พบคนใดท่ีน่าสงสัยใหท้  าการจบักุมตวัทนัที 

ศิษยาภิบาลอิมตอ้งมาอยูใ่นคุกอีกคร้ังหน่ึง คร้ังน้ีเป็นคุกของทหารอเมริกนัท่ีขงัเชลยศึก ถึง
กระนั้นอิมไม่มีความทอ้ถอยเลย เขาเคยตกเป็นนกัโทษของญ่ีปุ่น เป็นนกัโทษของคอมมิวนิสต ์ และ
นกัโทษของทหารอเมริกนัแต่เปล่าเขาไม่เป็นนกัโทษของใครทั้งส้ิน เขาเป็นนกัโทษของพระเจา้ หลายปี
มาแลว้เขายอมมอบตวัถวายตนแก่พระเจา้วา่จะยอมอยูใ่นพระหถัตอ์นัทรงฤทธ์ิของพระเจา้อิมรู้วา่เขา
วางใจพระองคไ์ดเ้สมอ อิมรู้แน่นอนวา่ทุกอยา่งประสานข้ึนเป็นผลงานอยา่งดีแก่ผูท่ี้รักพระเจา้ และอิม
เป็นคนรักพระเจา้ 

อิมรู้วา่พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จบัตวัเขามาใส่ไวใ้นค่ายเชลยศึก อิมไดร้วบรวมเด็กหนุ่ม ๆ 
คริสเตียนท่ีถูกพวกคอมมิวนิสตบ์งัคบัใหเ้ขา้ร่วมรบในกองทพัเกาหลีเหนือ อิมไดรั้บอนุญาตจาก
นายทหารท่ีควบคุมตวัใหต้ั้งคริสตจกัรข้ึนในค่ายได ้ เขาไดรั้บอนุญาตใหท้ าการนมสัการพระเจา้ไดใ้น
วนัอาทิตย ์ แลว้อิมไดบ้อกเด็กหนุ่ม ๆ เหล่านั้นวา่ “พระเจา้ทรงมีพระราชประสงคท่ี์เอาตวัพวกเรามาไว้
ในท่ีคุกขงัเช่นน้ี ท่านรู้ไหมวา่คนท่ีอยูล่อ้มรอบท่านเขาไม่เคยไดย้นิข่าวประเสริฐของพระกิตติคุณเลย 
ท่านทราบไหมวา่เป็นเวลาถึงสิบปีท่ีพวกเราไม่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกาศหรือโฆษณาข่าวประเสริฐแก่
คนไม่เป็นคริสเตียนเลย คร้ังแรกญ่ีปุ่นไดเ้ขา้มาท าลายงานรววีารศึกษาและงานเผยแพร่ศาสนาของเรา
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จนหมดส้ิน และเม่ือพวกคอมมิวนิสตเ์ขา้มาท าลายอยา่งเดียวกนั ท่านมาอยูท่ี่น่ีก็เพื่อจะบอกวา่ ข่าว
ประเสริฐแก่ทหารอ่ืน ๆ ท่ีอยูก่บัพวกเราท่ีน่ีให้รู้จกัพระเยซูคริสต ์ ทหารอเมริกนัเขาคงไม่หา้มปราม
พวกท่านในการเผยแพร่พระกิตติคุณเอา้ พวกเราจงรีบท างาน” 

คริสตจกัรท่ีอยูใ่นวงลอ้มแห่งเส้นลวดหนามไดเ้จริญข้ึนอยา่งประหลาด กิจการของพระเจา้ได้
ขยายตวัออกไปคณะคริสเตียนก็เกิดข้ึนในค่ายกกักนัในบริเวณอ่ืน ๆ ดว้ยเขาเร่ิมตน้ดว้ยการประชุม
อธิษฐานในเวลาเชา้ตรู่ การประชุมศึกษาพระคริสตธรรมไดต้ั้งข้ึน  ทหารเหล่าน้ีเห็นความทารุณเม่ือ
กองทหารญ่ีปุ่นไดท้  าการต่อสู้ศาสนาคริสเตียนในประเทศเกาหลี และรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการโฆษณา
ชวนเช้ือของคอมมิวนิสตผ์ูไ้ม่มีพระเจา้ในใจมีคนนบัเป็นร้อย ๆไดย้กมือข้ึนตอ้นรับพระเยซู ในเม่ือมี
การเช้ือเชิญ 

สถาบนัการเรียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดต้ั้งข้ึนในค่ายกกักนัเชลยถึงสิบสองแห่ง ซ่ึงแต่ละ
แห่งชาวเฉลยทั้งส้ินเป็นผูจ้ดัท าเอง จนท าใหมิ้ชชัน่นารีและครูสอนศาสนาชาวอเมริกนัแปลกใจไปตาม 
ๆ วา่ไม่เคยมีเช่นน้ีมาก่อนเลย ผูส่ื้อข่าวนิตยสารอเมริกนัเขา้มาแวะเยีย่มขา้พเจา้ท่ีบา้นและบอกวา่ “ผม
เกือบไม่เช้ือเลยวา่เหตุการณ์เหล่านั้นจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร” นกัส่ือข่าวผูน้ั้นถูกน าตวัใหไ้ปดูเชลยศึก 
9,000 คน มานมสัการประชุมอธิษฐานเวลาเชา้มืดก่อนดวงอาทิตยข้ึ์น และคนพวกนั้นคุกเข่าลงกบัดิน
แลว้อธิษฐานดว้ยความสมคัรใจของตนเอง และเขากล่าววา่ “น่ีแหละเป็นสงครามจริงและเขาเป็นผูช้นะ
สงคราม น่ีเป็นสงครามระหวา่งอิสรภาพและการเป็นทาส เป็นสงครามระหวา่งพระเจา้กบัผูไ้ร้พระเจา้ 
และเป็นสงครามระหวา่งพระคริสตก์บัสตาลิน 

วนัหน่ึงมีแม่ทพัคนหน่ึงมาตรวจค่ายกกัเชลย ขณะท่ีนายพลผูน้ั้นขบัรถจ๊ีปผา่นบริเวณค่ายกกั
เชลยแห่งหน่ึงก็ไดย้นิเสียงประหลาดดงัออกมามีความวา่ดงัน้ี 

“เช่ือเถิดเท่านั้น เช่ือเถิดเท่านั้น 
เช่ือเท่านั้นเด๋ียวน้ี 
พระองคช่์วยได ้พระองคช่์วยได ้
ทรงช่วยไดเ้ด๋ียวน้ี” 
นายพลตอ้งหยดุรถจ๊ีปและฟังเสียงเพลงของเชลยเป็นจ านวนพนั ๆ ร้องเพลงบทน้ี “เอะ๊น่ีเป็น

เสียงเพลงคริสเตียนน่ีนะ ฉนัเคยไดย้นิท านองน้ีมาแลว้” นายพลฟังเพลงนั้นจนจบบท แลว้หนัไปพดูกบั
นายพลและนายพนัอ่ืน ๆ วา่ “ถา้เป็นเช่นน้ีแลว้อยา่มาโฆษณาและชกัชวนใหย้ากเลย พวกน้ีไม่ยอมเช่ือ
เด็ดขาด” 

ในค.ศ. 1953 ประธานาธิบดีซิงมนัรีไดเ้ปิดประตูค่ายกกักนัปล่อยใหเ้ชลย 27,000 คน เป็นอิสระ
และนัน่เป็นผลตอบค าอธิษฐานประการหน่ึง ในบริเวณท่ีต่อตา้นคอมมิวนิสตเ์ราไดต้ั้งไวส้ าหรับ
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อธิษฐานและอดอาหาร คริสเตียนหนุ่ม ๆ หนา้ใหม่ ๆ เหล่าน้ีไม่เคยหนักลบัไปสู่ระบบคอมมิวนิสตท่ี์
ปราศจากพระเจา้อีกเลยพวกเด็กหนุ่มเหล่านั้นไดม้อบใจถวายกายแก่พระเจา้ทั้งหมดจริง ๆ และขอให้
พระองคน์ าพวกเขาใหพ้น้จากการกลบัไปสู่อ านาจ “แดง” อีก และวาระนั้นก็มาถึงจริง ๆ คือพระเจา้ทรง
ใชป้ระธานาธิบดีรีซ่ึงเป็นบุรุษท่ีมีความเช่ือและอธิษฐานเสมอ บุรุษผูน้ี้ไม่มีใครจะขู่เขาได ้ ไม่วา่จะเป็น
ญ่ีปุ่นหรือคอมมิวนิสตห์รืออเมริกา รีรู้แน่นอนวา่อะไรถูกอะไรผดิ ชายหนุ่มพวกน้ีหวงัพึ่ง
ประธานาธิบดีรีซ่ึงพระเจา้ไดพ้ระราชทานคน ๆ น้ีใหใ้นวาระท่ีจ าเป็นจริง ๆ  

ศิษยาภิบาลอิมหลุดออกมาจากท่ีคุมขงัพร้อมกบัคนอ่ืน ๆ บดัน้ีเขาก าลงัใชพ้ระเจา้อยูใ่น
คริสตจกัรแห่งหน่ึงในเกาหลีใต ้ ชายหนุ่ม ๆ ท่ีอิมพาใหม้ารู้จกัองคพ์ระเยซูนั้น บดัน้ีกระจดักระจายกนั
ไปอยูท่ ัว่ประเทศเกาหลี และชายหนุ่มพวกนั้นไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของคริสตจกัรบางคนรับหนา้ท่ีเป็นครู
สอนรวีวารศึกษา บางคนไดต้ั้งตน้สถาปนาคริสตจกัรใหม่ ๆ ในบรรดาผูท่ี้อพยพลงมาจากเกาหลีเหนือ 
บางคนก็ศึกษาในโรงเรียนพระคริสตธรรม บางคนก็สมคัรเขา้เป็นทหารในกองทพับกสาธารณรัฐเกาหลี 
กองทพัน้ีไม่ใช่กองทพัเกาหลีใต ้ แต่เป็นกองทพัเกาหลีอีสระ คนพวกน้ีเป็นผูช่้วยครูสอนศาสนาประจ า
กองทพัไดอ้ยา่งดี คนพวกน้ีเตรียมตวัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนพระคริสตธรรมเพื่อเตรียมตวัจะเป็นศิษ
ยาภิบาลเหมือนอยา่งอิมท่ีเขารักใคร่ คนพวกน้ีมีจ านวนมากกวา่จ านวนของศิษยาภิบาลท่ีถูก
คอมมิวนิสตฆ่์าตายในเกาหลีเหนือ 

ศิษยาภิบาลอิมมีความพอใจกบัคริสตจกัรเล็ก ๆ ของเขา ซ่ึงเป็นท่ี ๆ พระเจา้ทรงจดัเตรียมไวใ้ห้
เขา บดัน้ีเขาเป็นอิสระแลว้จากท่ีคุมขงั แต่แทท่ี้จริงเขาเป็นคนอิสระและมีอิสระเสมอตลอดวเวลา เขารู้
แน่นอนวา่คนท่ีจะเป็นอิสระนั้น แมจ้ะอยูภ่ายในก าแพงคอนกรีตและลวดหนาม เขายงัเป็นอิสระได้
เสมอ 

อิสระหรือ? ถึงกระนั้นก็ยงัไม่ใช่ เพราะเขายงัเป็นนกัโทษ คือเขายงัเป็นนกัโทษของพระเยซู
คริสต ์อิมสามารถพดูเหมือนกบัเปาโลเคยพดูวา่ “ขา้พเจา้เป็นทาสขององคพ์ระเยซูคริสต”์ 
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บทที ่6 

ความรักแรงกว่าระเบดิปรมาณู 

“คุณจะไปมัว่สุมปะปนกบัคนเป็นโรคเร้ือนเช่นนั้นไม่ได”้ 
“ท าไมไม่ได”้ 
“ก็เพราะคุณจะไปติดโรคร้ายชนิดนั้นเขา้นะซี จึงวา่ท าเช่นนั้นไม่ได”้ 
“นัน่ก็ยิง่ดีนะซีครับ เพราะผมจะไดไ้ปอยูร่่วมกบัพวกนั้นไดต้ลอดเวลา ไม่ใช่ผมจะบอกเขาถึง

เร่ืองความรักพระคริสตเ์ท่านั้น แต่ผมจะแสดงใหเ้ขาเห็นถึงความรักของพระคริสต”์ 
ขอ้ความขา้งบนนั้นเป็นค าโตต้อบของเพื่อนร่วมงานของศิษยาภิบาลซอนยงัวนั ซ่ึงเห็นภยัจะ

มาถึงเพื่อนร่วมงานของตน เขาจึงไดต้กัเตือนใหร้ะมดัระวงัตวั แต่ค าตอบของศิษยาภิบาลซอนท าให้
สหายงงงนัไม่ทราบจะโตต้อบอยา่งไรต่อไปอีก  

ศิษยาภิบาลซอนไดรั้บหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิบาลอยูก่บัคนเป็นโรคเร้ือนแห่งหน่ึงท่ีเมืองซุนจนัทาง
เกาหลีตะวนัตกเฉียงใต ้ มีบ่อยคร้ังท่ีท่านผูน้ี้จะเท่ียวตามหาคนโรคเร้ือนท่ีจนท่ีสุด และมีความตอ้งการ
มากท่ีสุดท่ีเท่ียวขอทานอยูต่ามถนน ศิษยาภิบาลผูน้ี้จะแบ่งอาหารของท่านเองให้คนโรคเร้ือนร่วม
รับประทานอาหารดว้ยกนักบัท่านโดยเหตุน้ีเองท่านผูน้ี้จึงสามารถจูงใจใหค้นโรคเร้ือนหลาย ๆ คน
ยอมรับพระองคพ์ระเซูคริสต ์ เป็นผูเ้ปล้ืองบาปของเขา และท่านไดส้ร้างท่ีส าหรับนมสัการขา้งนอก
เมืองชนิดพออยูไ่ดใ้หแ้ก่คนโรคเร้ือนเพื่อนมสัการพระเจา้ 

โรงพยาบาลโรคเร้ือนมีท่ีจ  ากดั ไม่สามารถรับคนป่วยเขา้ไดอี้กต่อไป การท่ีเอาใจใส่ต่อคนโรค
เร้ือนในโรงพยาบาลเป็นงานท่ีศิษยาภิบาลซอนตอ้งท าเตม็เวลา แต่วา่ท่านยงัถือวา่คนพวกนั้นท่ีขอท่าน
ตามถนนเป็นลูกแกะของพระเจา้เหมือนกนั 

ซอนเป็นคนร่างเล็กแต่วอ่งไว มีแสงไฟในดวงตาถา้เขาลงมือท าอะไรแลว้เขาท าจริง ๆ จงั ๆ 
เหมือนกบัเขาท าส่ิงนั้นเพื่อถวายพระเกียรติยศแก่พระเจา้จริง ๆ  

สมยัเม่ือญ่ีปุ่นบงัคบัใหบู้ชาพระแม่สุริยา ซอนไดย้นืยนัแข็งแรงและบอกตรง ๆ วา่จะไม่ยอมท า
ตาม ในเชา้วนัจนัทร์วนัหน่ึงหลงัจากเทศนาอยา่งร้อนแรงในวนัอาทิตย ์ เขาก็ถูกต ารวจบงัคบัใหไ้ป
โรงพกั  
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หลายสัปดาห์หลงัจากท่ีตอ้งถูกไต่สวนแบบญ่ีปุ่นซอนตอ้งถูกตดัสินลงโทษจ าคุกสามปี ณ 
เมืองมอ๊คโปภรรยาของซอนไดม้าส่งสามีท่ีสถานีรถไฟ เขามีโอกาสสนทนากบัภรรยาบา้งเล็กนอ้ยก่อน
ถูกส่งตวัข้ึนรถไฟภรรยาของเขาพดูวา่ดงัน้ี 

“คุณคงจ าถอ้ยค าของภรรยาจูกีจุลไดไ้หม?” หญิงนั้นพดูกบัสามีของเธอ “ถา้คุณยอมกม้หวั
นมสัการพระแม่เจา้สุริยาเม่ือใด คุณก็เป็นสามีดิฉนัอีกไม่ไดต่้อไป และประโยคน้ีดิฉนัก็บอกคุณอยา่ง
เดียวกนั” 

ซอนจึงตอบวา่ “เธออยา่เป็นห่วงฉนัเลย เธอกลบัไปบา้นและอยา่หยดุอธิษฐาน” 
หลงัจากถูกกกัตวัอยูใ่นบริเวณนั้นประมาณสองปีเขาถูกเบิกตวัเขา้ไปในห้องของพศัดีพดูกบั

ซอนวา่ดงัน้ี 
“ฉนัไดร้้บจดหมายจากพอ่ของท่านในแมนจูเรียแต่ฉนัจะใหจ้ดหมายนั้นแก่ท่านดูไม่ได ้ และ

ใจความในจดหมายนั้นมีความอยา่งน้ีวา่ “ท าไมเจา้จึงโง่นกั ท าไมเจา้ยอมใหศ้าสนาของเจา้ท าให้เจา้
กลายเป็นคนโง่ไปได ้ เจา้ไม่ไดเ้ดือนร้อนแต่ตวัเจา้ตามล าพงัเท่านั้นแต่เจา้พาใหค้รอบครัวของเจา้
เดือดร้อนไปกบัเจา้ดว้ยเจา้ตีความหมายของศาสนาของเจา้ผดิจริง ๆ คริสเตียนทั้งหลาย และหลายคนก็
ดีกวา่ตวัเจา้ พวกเขายงัเห็นดว้ยวา่เป็นการแสดงความรักชาติในการท่ีจะยอมตวัโคง้ลงนมสัการพระเจา้
สุริยา เจา้จงใชค้วามคิดของเจา้จงกลบัไปบา้นและเอาใจใส่ดูแลครอบครัวของเจา้” 

“คุณพอ่ของผมจะไม่เขียนจดหมายชนิดนั้นเลย”นัน่เป็นค าตอบของซอน พดูแลว้ก็กลบัไปยงั
หอ้งขงัของตนตามเดิม 

สองสามปีหลงัจากซอนถูกปลดปล่อยตวัเป็นอิสระเขาไดย้นิเร่ืองราวอนัแทจ้ริงจากปากค า
ของศิษยาภิบาลของบิดาของเขาซ่ึงหลบภยัไปสู่เกาหลีใต ้

“คุณพอ่ของคุณไดรั้บจดหมายจากเรือนจ ามหนัตโทษใหคุ้ณพอ่ของคุณเขียนจดหมายถึงคุณ
เพื่อใหคุ้ณกลบัมาดูแลครอบครัว ครอบครัวของคุณยา้ยไปอยูเ่มืองม๊อคโปเพื่อจะไปอยูใ่กล ้ ๆ คุณ แต่
ครอบครัวของคุณไม่ยอมตั้งห้ิงบูชาผใีนบา้น ครอบครัวของคุณจึงถูกต ารวจไล่และตอ้งครองชีวิตเยีย่งผู ้
หลบภยั 

“คุณพอ่ของคุณน าจดหมายฉบบันั้นมาใหผ้มอ่านเราไดอ้ธิษฐานดว้ยกนัส าหรับเหตุการณ์
เหล่านั้น และคุณพอ่ไดใ้หผ้มอ่านค าตอบจดหมายฉบบันั้นก่อนคุณพอ่ของคุณจะส่งไป 

คุณพอ่ของคุณเขียนตอบไปวา่ดงัน้ี “ชีวติซ่ึงสูญเสียความเช่ือ ชีวตินั้นก็ตายแลว้ ฉะนั้นตายก็
ดีกวา่อยู”่ 

หลงัจากถูกปลดปล่อยจากการบีบรัดสมยัญ่ีปุ่น และมีการจดัตั้งทพัอิสระของสาธารณรัฐเกาหลี 
มีขา้ราชการบางคนรู้สึกวา่เขาควรจะท าอยา่งใหค้นรักชาติ ตามวธีิการไหวพ้ระแม่เจา้สุริยาเพื่อใหค้นรัก
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ชาติมากข้ึน ในประเทศเกาหลีไม่มีศาสนาชินโตหรือศาลของพระแม่เจา้สุริยา ฉะนั้นจึงควรมีธงชาติเป็น
เป้าในการใหค้นรักชาติมากข้ึน พิธีการท่ีใหร้าษฏรโคง้ค านบัธงชาติไดจ้ดัท าข้ึนและออกค าสั่งไปยงั
โรงเรียนต่าง ๆ ใหล้งมือปฏิบติัตาม 

ธงของเกาหลีมีเคร่ืองหมายโบราณบางอยา่งบรรจุอยูซ่ึ่งเก่ียวขอ้งกบัศาสนาขงจ้ือ และเก่ียวโยง
ไปถึงการเช่ือไสยศาสตร์การดูโชคชะตา และหมอผี การท่ีจะบงัคบัใหค้ริสเตียนโคง้ค านบั อยา่งสุดซ้ึง
จนกลายเป็นการนมสัการ จึงท าใหค้ริสเตียนอึดอดัใจ เพราะจะท าผดิพระบญัญติัขอ้ท่ีสองของพระเจา้ 
กล่าวคือหา้มนมสัการรูปสักการใด ๆ ทั้งส้ิน 

หลงัจากการถกเถียงกนัในท่ีประชุมศาสนาสภาสูงสุด ศิษยาภิบาลซอนถูกแต่งตั้งใหเ้ป็น
ประธานกรรมการเพื่อน าขอ้เสนอใหป้ระธานาธิบดีซิงมนัรีทราบ 

เน่ืองจากผลของการสัมภาษณ์กบัประธานาธิบดี ท าใหก้ารเคารพธงแบบนมสัการเปล่ียนเป็น
การเครารพปกติกล่าวคือใหแ้สดงความเคารพธงโดยยนืตรงและตาใหจ้บัดูธงขณะท่ีธงก าลงัข้ึนสู่ยอด
เสา 

หลงัจากสงครามญ่ีปุ่นแลว้ รัฐบาลของกองทพับกสหรัฐอเมริกาในเกาหลีตั้งตน้ฝึกหดั 
“กองทพัต ารวจ” ค่ายฝึกจดัตั้งข้ึนหลายแห่ง ในเมืองยซููซ่ึงอยูห่่างจากเมืองซูนจนั เมืองท่ีศิษยาภิบาล
ซอนตั้งภูมิล าเนาอยูก่็มีค่ายฝึกตั้งอยูด่ว้ยแห่งหน่ึง 

ตามทศันะง่าย ๆ ของหลกัประชาธิปไตย ท่ีปรึกษากองทพับกอเมริกนัพยายามไม่เก่ียวขอ้งกบั 
“การเมือง”ของภายในประเทศเกาหลีเลย แมจ้ะเป็นการฝึกก็ไม่มีการเมืองแทรกแซงในกองทพัใหม่น้ี 
พรรคการเมืองคอมมิวนิสตเ์ป็นพรรคใหม่ท่ีถูกตอ้งรับเหมือน ๆ กบัพรรคอ่ืน ๆ 

แต่พรรคคอมมิวนิสตรี์บฉวยโอกาสนั้นทนัที โดยรีบส่งคนหนุ่ม ๆ จากเกาหลีเหนือและฝึกหดั
กองทพัส าหรับก่อการวนิาศกรรมข้ึน 

ภายในปี ค.ศ. 1948 พรรคคอมมิวนิสตใ์นเมืองยซููไดฝึ้กหดัคนส าเร็จตามหลกัสูตรและพร้อมท่ี
จะลงมือก่อการวินาศกรรมทนัที 

พรรคคอมมิวนิสตไ์ดว้างแผนการไวเ้รียบร้อยแลว้จากคนทางเหนือ และในวนัก าหนดไดล้งมือ
ก่อการจลาจล ขา้ราชการเกาหลีถูกจบัถูกยงิ ท่ีปรึกษาชาวอเมริกนัถูกเล่นกลเขา้เช่นนั้น ต่างก็งงงนัไป
ตาม ๆ กนัและต่างหนีเอาตวัรอดทนัที ตอนแรกกองทพัของคอมมิวนิสตเ์ขา้ยดึกองทพับกและเขา้ยดึตวั
เมือง รัฐบาลโซเวยีตจดัตั้งข้ึนโดยคนท่ีไดรั้บการอบรมมาแลว้จากรัสเซีย และถูกส่งตวัมาเพื่อการจดัตั้ง
รัฐบาลโดยเฉพาะ 

การปกครองระบบทารุณไดต้ั้งตน้และศาลชั้นต ่าไดต้ั้งข้ึนเพื่อพิจารณาคดีผูเ้ป็นศตัรูของ
ประชาชน ฝงูคนถูกยเุหยแ่ละรุกเร้าให้เกลียดชงับรรดานายทุนและเจา้ของท่ีดินผูท้รยศต่อประชาชน 
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และก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาเช่นท าใหเ้กิดความเกลียดชงัและให้แตกแยกกนัเอง คนมีเงินท่ีโชคร้ายถูกลากตวั
มาใหถู้กด่า และถูกแกลง้ฟ้องเทจ็ปรับปร า และฝงูชนพากนัแช่งสาปและลงทณัฑค์นเป็นจ านวนร้อยถูก
ลากตวัเขา้แถวเพื่อรอการยงิเป้าและถูกฆ่ากนัอยา่งง่ายดาย 

ศิษยาภิบาลซอนมีบุตรอยูส่องคนก าลงัเรียนหนงัสืออยูใ่นเมืองยซูู พอ่ของเด็กสองคนนั้นรู้แน่
วา่ลูกชายของเขาทั้งสองคนเป็นคริสเตียนจริง ๆ และแน่นอนเขาจะตอ้งตกเป็นเป้าของการต่อสู้ของ
พวกคอมมิวนิสต ์

พวกคอมมิวนิสตไ์ดเ้ขา้ยดึเมืองซูนจนัดว้ย กฎอยัการศึกไดป้ระกาศใชท้ัว่ไปและความ
เคล่ือนไหวต่าง ๆ ในเมืองทุก ๆ กา้วลว้นแต่มีอนัตรายทั้งส้ิน 

ทนัใดนั้นลูกของศิษยาภิบาลซอนไดข้่าวมาวา่พี่ชายของเขาทั้งสองคน ถูกคอมมิวนิสตฆ่์าตาย
เสียแลว้ในเมืองยซูู ศิษยาภิบาลซอนก็ยงันึกวา่คงเป็นข่าวคลาดเคล่ือน เพราะบุตรทั้งสองของเขายงัเป็น
เด็กนกัเรียนคงไม่มีใครท าอนัตรายแก่เด็ก ๆ เป็นแน่ 

ถึงอยา่งไรก็ดีซอนมิไดน่ิ้งนอนใจ จึงส่งสหายผูเ้ป็นโรคเร้ือนคนหน่ึงของเขาไปสืบข่าวใหรู้้
เร่ืองแน่ พวกคอมมิวนิสตไ์ม่สนใจกบัโรคเร้ือนขอท่านแก่ ๆ คนนั้นเลยคนโรคเร้ือนคนนั้นจะไปทาง
ไหนไม่มีใครเอาธุระ ฉะนั้นไม่ชา้คนโรคเร้ือนแก่คนนั้นก็สืบไดค้วามจริงจากชายคนท่ีเด็กทั้งสองอาศยั
อยูด่ว้ย และเขาเล่าเร่ืองใหฟั้งดงัน้ี 

พวกคอมมิวนิสตป์ระกาศวา่เมืองซีอูล เมืองเตกเูมืองปูซานและเมืองอ่ืน ๆ ไดก้ลายเป็น
คอมมิวนิสตไ์ปหมดแลว้ และบอกวา่ไม่ชา้ประเทศเกาหลีจะหลุดจากแอกของนายทุนผูท้รยศ มีเพื่อน
นกัเรียนของสองคนนั้นมาเตือนจนถึงบา้นวา่ ใหเ้ตรียมตวัหนีจากเมืองนั้นทนัที 

พี่ชายคนโตตอบวา่ “ก็น่ีมนัสงครามน่ีนะ เป็นสงครามระหวา่งความเช่ือและความไม่เช่ือ 
นอกจากเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้เราไม่มีท่ีจะหนีไปขา้งไหน” 

รุ่งข้ึนแต่เชา้ตรู่เด็กสองคนนั้นก็ลุกข้ึนอธิษฐานนมสัการพระเจา้พร้อมกนั เขาทั้งสองคนรู้แน่วา่
ชัว่โมงอนัตรายมาถึงตวัแน่แลว้ เขาทั้งสองคนอาบน ้าและแต่งตวัชุดท่ีสวยงามท่ีสุด 

ก่อนท่ีรับประทานอาหารเชา้เพื่อนนกัเรียนดว้ย กนัมาถึงขอร้องและวงิวอนใหรี้บหนีและซ่อน
ตวัเสีย เพราะใคร ๆ ก็รู้วา่เด็กสองคนน้ีเป็นคริสเตียนแขง็แรง และตอ้งเป็นเป้าสายตาของพวก
คอมมิวนิสตแ์น่นอน ทั้งสองคนตดัสินใจเด็ดเด่ียววา่จะไม่หนีและจะอยูใ่นห้องของเขา 

ประมาณสิบนาฬิกาเชา้วนัเดียวกนันั้นเอง เด็กนกัเรียนท่ีเป็น คอมมิวนิสตพ์ากนัมาลอ้มบา้น
และลากตวัเด็กสองคนออกไปพร้อมกบัทุบตีพี่ชายคนโต 

“ผมท าผดิอะไรคุณจึงมาตีผม?” เขาร้องออกมา 
“เจา้เป็นคนรักประเทศอเมริกา” “เจา้ไม่ใช่หรือท่ีเตรียมตวัจะไปเรียนในอเมริกา?” 
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“ผมไม่ใช่คนรักประเทศอเมริกา แต่ผมเป็นเพียงคนท่ีเช่ือพระเจา้ผา่นทางองคพ์ระเยซู ท าไมผม
จะตอ้งไปไวว้างใจประเทศอเมริกา?” 

“นัน่ นัน่เป็นไร เจา้คริสเตียน” พวกนั้นตะโกนออกมาดว้ยความโกรธแคน้ “ศาสนาเป็นเสมือน 
“ฝ่ิน” ท่ีเจา้นายทุนใหค้นสามญัทัว่ไปกินจนมึนเมา เพื่อเก็บเขา้ไวเ้ป็นทาสน ้าเงินของมนัต่อไป พวกเรา
ก าลงัมาจดัการชบัไล่ผร้ีายออกจากตวัของเจา้” 

“คุณฆ่าผมก็ได ้แต่คุณจะเอาพระเยซูออกจากใจของผมไม่ได”้ เป็นค าตอบของทองอิน 
คร้ันแลว้ทองสินนอ้งชายก็พดูแกต้วัแทนพี่ชาย จึงท าใหพ้วกนกัเรียนคอมมิวนิสตห์นัมาเล่น

งานนอ้งชาย 
มีนกัเรียนคอมมิวนิสตบ์างคนเขา้ไปในห้องของเด็กทั้งสองและคน้ของทุกอยา่งกระจุยกระจาย 

พวกนั้นช่วยกนัขนเอกสาร จดหมาย และหนงัสือทุกชนิดไปสู่ส านกังานใหญ่ของคณะคอมมิวนิสต ์เด็ก
สองคนนั้นถูกลากตวัถูลู่ถูกงัออกไป เชา้วนัรุ่งข้ึนนายเจา้ของบา้นไดท้ราบข่าววา่ถูกยงิ เขาพยายาม
คน้หาและพบศพของเด็กทั้งสองคนนั้น 

จากปากค าของภรรยา ของชายคริสเตียนคนหน่ึงท่ีถูกพวกคอมมิวนิสตย์งิตายเหมือนกนั ภรรยา
ของชายคนนั้นเห็นและไดย้นิเหตุการณ์นั้นตั้งแต่ตน้จนจบ เด็กสองคนนั้นขอร้องใหพ้วกคอมมิวนิสต์
กลบัใจเช่ือพระเยซู “ท าไมเราชาวเกาหลีจึงตอ้งรบกนัเอง? ถา้เราทุกคนในเกาหลีเป็นคริสเตียน ประเทศ
ของเราจะไดรั้บพระพรแห่งความร่มเยน็เป็นสุข 

เด็กทั้งสองคนถูกน าตวัไปสู่ตวัตึกท่ีมีศพของคนนบัเป็นหลายสิบศพท่ีถูกยงิตายโดยค าสั่งของ 
“ศาลประชาชน” 

“มองดูน่ี” หวัหนา้คอมมิวนิสตช่ื์ออานเจซุนก าลงัถือปืนลูกโม่กระบอกหน่ึงอยูใ่นมือ “เราให้
โอกาสสุดทา้ยแก่เจา้ ถา้เจา้เปล่ียนความคิดของเจา้และตามมากบัพวกเรา เราจะไวชี้วิตของเจา้ ถา้เจา้ด้ือ
ดึงเราจะฆ่าเจา้เด๋ียวน้ี” 

“คุณอาจผา่และแหวะเน้ือในร่างขา้งในของผมปล้ินออกมาขา้งนอกคุณก็ท าได ้ แต่คุณจะดึงเอา
พระเยซูคริสตอ์อกจากหวัใจผมไม่ได”้ น่ีเป็นค าตอบของทองอิน 

นกัเรียนคนหน่ึงตะโกนออกมาวา่ “มีประโยชน์อะไรท่ีจะพดูกบัเจา้หมอนัน่ต่อไป ฆ่ามนัเสียก็
ส้ินเร่ือง” 

นอ้งชายกระโดดขวางหนา้พี่ชายไวแ้ละบอกวา่ “คุณฆ่าผมซิ แต่ปล่อยพี่ของผมให้รอด” 
ทองอินจบัไหล่นอ้งชายแลว้หมุนตวันอ้งชายหนัหนา้มา “นอ้งของพี่ ท  าไมพดูอยา่งนั้น? คน

พวกน้ีเขาตั้งใจจะมาฆ่าพี่ นอ้งกลบัไปบา้นและช่วยคุณพอ่คุณแม่เถอะ 
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นกัเรียนคอมมิวนิสตจ์บัทองอิน แลว้เอาผา้ผกูตา “ท าไมคุณจึงท าบาปเช่นน้ีและยอมตวัลงนรก
จงกลบัใจเช่ือองคพ์ระเยซู แลว้ท่านจะรอดพน้จากความบาปทองอินตะโกน 

ทั้งน้ียิง่ท  าใหพ้วกมนัโกรธมากข้ึน อานตะโกนวา่ “หน่ึง สอง สาม” ยกปืนข้ึนแลว้ปล่อยเปร้ียง
ออกไป  

ทองสินถลาเขา้ไปประคองศพของพี่ชายและกอดศพไว ้ “พี่ของผมไปสวรรคแ์ลว้ ผมจะตามพี่
ของผมไป ท าไมพวกคุณจึงหลัง่เลือดของคนท่ีไร้เดียงสา? คุณจะพน้จากโทษบาปอยา่งใหญ่หลวงน้ีได้
อยา่งไร? คุณอาจพน้บาปไดเ้ด๋ียวน้ี ถา้คุณจะกลบัใจสารภาพบาปต่อพระเยซู และยอมใหพ้ระเยซูทรง
เป็นผูเ้ปล้ืองบาปของคุณ พระเจา้จะทางอภยับาปของคุณเด๋ียวน้ี” 

นกัเรียนคนหน่ึงตะโกนวา่ “ฆ่าเจา้คนนั้นเสียดว้ย” ทองสินจึงร้องเสียงดงัวา่ “ฆ่าผมเสียก็ดี
เหมือนกนัผมจะตามพี่ชายของผมไปสู่เมืองสวรรค”์ 

ทองสินกางมือออกเป็นรูปไมก้างเขน “พระเยซูถูกตรึงเพื่อผม ผมจะตายในลกัษณะอยา่ง
เดียวกนั ลงมือยงิผมไดแ้ลว้” 

พวกคอมมิวนิสตต์ะโกนเสียงลัน่ “เจา้หมอน้ีมนัเลวร้ายยิง่กวา่พี่ชายของมนัอีก ฆ่ามนัเสียเถอะ” 
ทองสินหลบัตาแลว้อธิษฐานดงั ๆ วา่ “พระบิดาเจา้ขา้ ขอทรงโปรดอภยัโทษใหค้นเหล่าน้ี

เพราะเขาไม่รู้วา่เขาท าอะไร ขอน าใหเ้ขากลบัใจเสียใหม่ โปรดพิทกัษรั์กษาคุณพอ่คุณแม่ของขา้พเจา้ไว ้
โอพระเยซูเจา้ โปรดรับจิตวิญญาณของขา้พเจา้ดว้ย... 

เสียงปืนก็รัวสนัน่ 
คนโรคเร้ือนช่ือฮองคนนั้นเม่ือสืบเร่ืองราวไดแ้ลว้ก็กลบัไปเมืองซูนจนัพร้อมดว้ยข่าวน่าสสด

ใจ ศิษยาภิบาลซอนและภรรยาไดไ้ปพบท่ีประตูเมือง ขณะท่ีเล่าเร่ืองร้ายนั้นใหฟั้งมารดาของเด็กสองคน
นั้นเป็นลมลม้ลงทนัที 

คริสเตียนท่ีเป็นโรคเร้ือนไดม้าเลว้โลมศิษยาภิบาลท่ีเขารักวา่ “อาจารยไ์ปบา้นและพกัผอ่น
เสียก่อนดีกวา่” พวกนั้นกล่าวในท่ีสุด แต่ศิษยาภิบาลซอนตอบวา่ “ท่ีพกัของผมคือพกัในพระเจา้” 

ซอนเดินตรงไปท่ีโบสถแ์ละซบหนา้ลงต่อพระเจา้ “พระบิดาเจา้ขา้ ขอทรงประทานความเช่ือ
ใหแ้ก่ขา้พเจา้ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณพระบิดาซ่ึงพระองคท์รงอวยพระพรแก่ขา้พเจา้ซ่ึงเป็นคนบาป โดย
ใหบุ้ตรของขา้พเจา้ทั้งสองตายอยา่งผูก้ลา้หาญ ส าหรับพระนามของพระองคข์า้พเจา้ไม่ทราบวา่ใครเป็น
คนยงิลูกชายทั้งสองของขา้พเจา้ตาย แต่พระองคท์รงทราบ ขอพระองคท์รงพระเมตตาแก่เขา และขอ
พระองคพ์ระราชทานความรักของพระองคแ์ก่ขา้พเจา้เพื่อขา้พเจา้จะไดอ้โหสิบาปของเขาดว้ย” 
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ศพของเด็กทั้งสองถูกน ามาฝังท่ีเมืองซูนจนั ศิษยบาภิบาลซอนกล่าววา่ “ลูกชายของขา้พเจา้ทั้ง
สองคนตั้งใจจะเป็นคนงานของพระเจา้เตม็เวลาเพื่อรับใชค้นท่ีเป็นโรคเร้ือน ฉะนั้นให้เราฝังร่างกายของ
เขาทั้งสองไวใ้นป่าชา้ชาวนิคมโรคเร้ือนน่ีแหละจะดีมาก” 

วนัรุ่งข้ึนมีการท าพิธีฝังศพใหญ่โต คนโรคเร้ือนทุกคนมาท่ีนัน่ และมี คริสเตียน อีกหลายคน
ออกมาจากตวัเมือง มาร่วมพิธีฝังศพดว้ย 

ศิษยาภิบาลซอนเป็นคนน าประชุมท าพิธีฝังศพดว้ยตนเอง ขณะท่ีคนในท่ีประชุมนั้นก าลงักม้
ศีรษะอธิษฐานอยู ่เสียงของศิษยาภิบาลซอนก็ดงัออกมาอยา่งชดัเจนวา่ 

“ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองคเ์จา้ ซ่ึงพระองคท์รงนบัขา้พเจา้สมเป็นบิดาของบุตรชายของ
ขา้พเจา้ผูถู้กฆ่าตายอยา่งผูเ้สียสละเพื่อพระนามของพระองค ์ ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคไ์ด้
พระราชทานลูกชายท่ีดีเลิศเช่นน้ีใหแ้ก่ครอบครัวของขา้พเจา้ ขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคท์รงรับ
เอาลูกชายท่ีดีท่ีสุดของขา้พเจา้ไปอยูก่บัพระองค ์ ขอบพระคุณพระองคท่ี์เขายนืมัน่อยูก่บัพระองคจ์นถึง
วาระสุดทา้ย เขาอาจน่ิง ๆ เสียก็ไดแ้ต่เขาไม่ท าเช่นนั้น เขาเป็นพยานเพื่อพระองคจ์นถึงวาระสุดทา้ยเขา
ทั้งสองก าลงัเตรียมตวัจะไปศึกษาต่อท่ีอเมริกา แต่พระองคท์รงรับเขาไปยงัท่ี ๆ ประเสริฐสูงสุดซ่ึงดีกวา่
อเมริกา ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองคซ่ึ์งท าใหจิ้ตใจของขา้พเจา้มีความรักคนเหล่านั้นท่ีฆ่าลูกชายของ
ขา้พเจา้ ขอพระองคท์รงน าใหเ้ขากลบัใจเสียใหม่และช่วยใหเ้ขาพน้ความบาป ขา้พเจา้รู้วา่มีหลายคนได้
ยนิเร่ืองราวความเช่ือของลูกชายของขา้พเจา้ทั้งสอง คนเหล่านั้นจะยอมรับเอาองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็น
พระผูช่้วยใหร้อดของเขา ขอพระองคพ์ระราชทานลูกฝ่ายวญิญาณจิตอีกหลาย ๆ คนแทนลูกชายทั้งสอง
ซ่ึงพระองคท์รงรับไปแลว้ และขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองคซ่ึ์งพระองคท์รงพระราชทานสันติสุข และ
ความยนิดีในท่ามกลางความโศกเศร้าเช่นน้ี พระองคผ์ูเ้ดียวเท่านั้นเป็นผูท้  าการอศัจรรยเ์ช่นน้ีได”้ 

อีกสองวนัต่อมา กองทหารของรัฐบาลกลางก็มาถึงและกองทพัขบถของคอมมิวนิสตห์นีไปท่ี
ภูเขาหมดส้ิน 

ศิษยาภิบาลซอนสั่งใหเ้พื่อนของเขาคนหน่ึงช่ือศิษยาภิบาลลาซ่ึงอยูเ่มืองยซููไปขอร้องกองทหาร
ใหข้อชีวติคนท่ีฆ่าลูกชายของเขาทั้งสองคนไว ้ลูกสาวของซอนอายสิุบสองขวบเดินทางร่วมไปดว้ย 

“คุณเป็นบา้ไปแลว้หรือ?” พวกทหารถามดว้ยความสงสัย “โกหกกนัเสียแลว้ ไม่มีใครอยากจะ
ขอร้องเช่นนั้นในเม่ือเจา้หมอนัน่เป็นคนฆ่าลูกชายของเขาถึงสองคนตาย” 

 “คุณถามเด็กหญิงคนน้ีก็แลว้กนั” ศิษยาภิบาลลาตอบ 
“หนูเป็นใคร?”  
“หนูเป็นลูกสาวศิษยาภิบาลซอน และเป็นนอ้งสาวของพี่ทั้งสองคนท่ีถูกฆ่าตายค่ะ” 
“หนูมาท่ีน่ีท าไม? 
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“คุณพอ่ของหนูใชใ้หห้นูมาขอชีวติคนท่ียงิพี่ชายของหนูตายค่ะ และขอใหพ้าตวัคนนั้นไปหา
คุณพอ่ดว้ย”  

นายทหารเกาหลีผูรั้บผดิชอบเร่ืองน้ีตดัสินใจวา่จะตอ้งไต่สวนเร่ืองประหลาดน้ีใหไ้ดค้วาม
เสียก่อน 

นายทหารควบคุมตวันายอาน นกัเรียนหนุ่มหวัหนา้คอมมิวนิสตซ่ึ์งเป็นมือปืนยงิเด็กทั้งสองคน
นั้นตาย และเขาพาตวัอาชญากรหนุ่มไปเมืองซูนจนัและใหไ้ปตามตวัศิษยาภิบาลซอนมา 

“จริงหรือท่ีคุณเป็นคนขอชีวิตคนท่ีฆ่าลูกชายของคุณตายถึงสองคน?” 
“ครับ ลูกชายทั้งสองของผมเขาเตรียมตวัพร้อมแลว้ท่ีจะตาย เพราะเขาเป็นคริสเตียน แต่เด็ก

หนุ่มคนน้ียงัไม่พร้อมท่ีจะตาย เขายงัไม่รู้จกัองคพ์ระเยซูคริสตข์อความกรุณาใหผ้มเป็นผูค้วบคุมตวัเด็ก
คนน้ีไว ้อยา่งนอ้ยกรุณาขอรอไวอ้ยา่ใหเ้ขาถูกประหารชีวิต ผมจะท าฎีกายืน่ต่อประธานาธิบดีซิงมนัรี ผู ้
ท่ีผมรู้จกักนัเป็นส่วนตวั เพื่อจะขอให้อภยัโทษแก่เด็กหนุ่มคนน้ี ผมอยากจะบอกเร่ืองราวของพระเยซู
คริสตแ์ก่เขาก่อน แลว้เขาคงพร้อมท่ีจะตาย” 

นายพนัตรีออกอุทาน “ผมไม่เคยไดย้นิเร่ืองความรักเช่นน้ีมาก่อนเลย ผมนึกไม่ถึงเลย ผมเช่ือวา่
คุณตั้งใจสุจริตจริง ๆ ผมจะมอบเด็กหนุ่มน้ีไวใ้นความดูแลของคุณตามท่ีคุณขอร้อง แต่คุณจะตอ้ง
รับผดิชอบเตม็ท่ีส าหรับชีวิตเด็กหนุ่มคนน้ี” 

ศิษยาภิบาลซอนไดน้ าเด็กหนุ่มคนนั้นไปหาพอ่แม่ของเด็กหนุ่มคนนั้นเอง 
พอ่แม่ของเด็กหนุ่มคนนั้นไดต้อ้นรับอยา่งสุภาพท่ีสุดและรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณอยา่งใหญ่หลวง 
“ผมอยากจะอธิบายใหคุ้ณทราบวา่ท าไมผมจึงขอชีวิตลูกชายของคุณไว”้ แลว้ซอนก็อธิบายถึง

การท่ีพระเยซูคริสตถู์กเขาจบัปลงพระชนมบ์นไมก้างเขนและพระเยซูไดใ้ส่ความรักของพระองคไ์วใ้น
ใจ ของผูเ้ช่ือพระองค ์ ซอนไดอ้ธิบายถึงพระคุณอนัน่าประหลาดของพระเจา้ท่ีมายอมตายไถ่บาปของ
มนุษย ์ซอนพยายามอธิบายอยา่งยอ่ ๆ และง่าย ๆ พอท่ีจะเขา้ใจไดดี้ 

ในบา้นนั้นเองทั้งพอ่ทั้งแม่และลูกชายของครอบครัวนั้นคุกเข่าลงพร้อมกบัศิษยาภิบาลซอน 
และยอมรับเอาพระเยซูเป็นผูไ้ถ่บาปและเป็นพระเจา้ของเขา 

ในการแสดงควาามกตญัญูผวัเมียคู่นั้นขอร้องใหลู้กหญิงของซอนมาอยูใ่นบา้นของเขา “เราทั้ง
สองไม่มีลูกหญิงเลย เราตอ้งการลูกหญิงของคุณให้อยูก่บัเราและสอนใหเ้รารู้จกัวา่การเป็นคริสเตียน
นั้นเขาท ากนัอยา่งไรความรักซ่ึงท่านแสดงต่อเรานั้นเป็นความรักท่ีอยูเ่หนือการเรียนรู้ใด ๆ เราจะตอ้ง
เห็นดว้ยตาของเราเอง เราจะตอ้งมีความรักชนิดน้ีดว้ย” 

เร่ืองราวของศิษยาภิบาลซอนไดเ้ล่ากนัต่อ ๆ ไป จากปากน้ีไปสู่ปากโนน้ตลอดทัว่เกาหลีใต ้ มี
หนงัสือเล่มหน่ึงเขียนถึงเร่ืองราวเหล่าน้ีเรียกวา่ “ความรักแรงกวา่ระเบิดปรมาณู” 
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มียวุชนคริสเตียนหมู่หน่ึงแต่งเร่ืองน้ีข้ึนเป็น ละครสั้น ๆ แลว้น าออกแสดงแบบละครเร่ทัว่
ประเทศเกาหลีใต ้ มีคนเขา้มาชมมากมาย พอแสดงเสร็จแลว้ก็ออกปากเช้ือเชิญให้คนรับพระเยซูเป็น
พระผูไ้ถ่บาป ไม่มีใครท าสถิติไวว้า่มีคนเป็นจ านวนก่ีพนัคนพากนัเช่ือถือพระเยซูหลงัจากไดช้มละคร
สั้นๆ ท่ีสะดุดใจเร่ืองน้ีแลว้ 

เม่ือสงครามเกาหลีระเบิดข้ึน กองทพัคอมมิวนิสตรุ์กลงมาทางใตแ้ละเขา้ยดึครองเกาหลีดา้น
ตะวนัตกเฉียงใตมี้คนมาเตือนใหศิ้ษยาภิบาลซอนหนีภยัพร้อม ๆ กบัคริสเตียนอ่ืน ๆ แต่ซอนปฏิเสธไม่
ยอมหนี เขารู้สึกแน่ใจวา่เขาตอ้งตายพร้อมกบัคนโรคเร้ือน ดงันั้นเขาจึงอยูใ่นนิคมโรคเร้ือนต่อไป 

ศิษยาภิบาลซอนยงัท าหนา้ท่ีสอนศาสนาคริสตท่ี์นัน่ต่อไป ชาวคณะคอมมิวนิสตมี์ประกาศหา้ม
มิใหป้ระชุมสอนศาสนาใด ๆ ทุกชนิด เม่ือซอนคดัคา้นบากบัน่สอนศาสนาต่อไป ซอนถูกจบัและถูกจ า
ไวใ้นคุก 

เม่ือคอมมิวนิสตไ์ดย้นิข่าววา่กองทพัสหประชาชาติรุกเขา้มาทางเหนืออินชอน ทางการของ
เรือนจ าแจง้วา่จะตอ้งยา้ยนกัโทษยงัเมืองอ่ืนในเวลากลางคืน แต่นกัโทษทุก ๆ หมู่ท่ีน าตวัออกไปก็ถูกน า
ตวัเขา้ป่าและถูกยงิตายหมดทุกคน มีคนเดียวหนีเล็ดลอดออกมาไดร้าวกบัปฏิหาริยแ์ละกลบัเขา้มาใน
เมือง แลว้เล่าเร่ืองน้ีใหค้นในเมืองฟัง 

รุ่งเชา้มีคนพบศพของคนเหล่านั้น ศพของศิษยาภิบาลซอนถูกฝังไวใ้นป่าชา้นิคมโรคเร้ือนขา้ง 
ๆ กบหลุมฝังศพลูกชายทั้งสองของเขา 

อานเจซุนซ่ึงเคยเป็นคอมมิวนิสตแ์ละฆ่าลูกชายซอนตายทั้งสองคนนั้น ไม่ใช่แต่เป็นคริสเตียน
เท่านั้น แต่ยงัถวายตวั แก่พระเจา้เป็นผูป้ระกาศ พระกิตติคุณของพระเยซูเพื่อท าหนา้ท่ีแทนผูท่ี้เขาได้
ท าลายชีวติ อานไดเ้ขา้ศึกษาในโรงเรียน พระคริสตธรรมแห่งหน่ึงในเมืองปูซาน 

ในการประชุมเพื่อท าพิธีระลึกถึงศิษยาภิบาลซอนนายอานไดก้ล่าวดงัน้ี 
“เซาโลแห่งเมืองตาระโซผูซ่ึ้งข่มเหงคริสเตียนแต่ไดก้ลายเป็นเปาโล ขา้พเจา้ก็เป็นเหมือน

เซาโลและกลายเป็นเปาโลอีกคนหน่ึงเหมือนกนั” 
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บทที ่7 

ค าอธิษฐานทีไ่ด้รับค าตอบ 

เม่ือทหารอเมริกนัถามขา้พเจา้ “ชาวเกาหลีพวกน้ีเป็นคริสเตียนดีจริง ๆ หรือ?” ขา้พเจา้อยาก
ถามเขาวา่ “คุณหมายความวา่อะไร? เป็นคริสเตียนเหมือนคุณใช่ไหม?” 

พวกทหารเหล่าน้ีวา่ดงัน้ี “ผมหมายวา่ชาวเกาหลีพวกน้ีมาเป็นคริสเตียนก็เพราะเขาไดรั้บ
ประโยชน์อะไรบางอยา่งใช่ใหม?” น่ีท  าใหข้า้พเจา้คิดถึงจูกีจุล 

โรงเรียนโอแซนเป็นโรงเรียนคริสเตียนในประเทศเกาหลี เม่ือจูกีจุลเขา้มาเป็นนกัเรียน เขาก็เร่ิม
ไปคริสตจกัรซ่ึงดูเหมือนเป็นส่ิงท่ีควรท า 

เขาไดม้าจากครอบครัวท่ีไม่เป็นคริสเตียนจากเกาหลีใต ้ ครอบครัวน้ีไม่เป็นคริสเตียนแต่ก็ไม่
ต่อสู้ศาสนาคริสเตียน เขาไดซ้ื้อพระคมัภีร์ใหม่เล่มหน่ึงกบัหนงัสือเพลงนมสัการอีกเล่มหน่ึง แลว้เขาก็
เร่ิมไปคริสตจกัร 

ในไม่ชา้ ก็เรียนหลกัโอวาท ศาสนาคริสเตียนไดแ้ละเขาก็ถือตวัเองวา่เขาเป็นคริสเตียน เขาถูก
รับตวัเขา้ใหอ้ยูใ่นชั้นท่ีอบรมเตรียมตวัจะเป็นคริสเตียนหลงัจากท่ีตอบค าถามของศิษยาภิบาลจนเป็นท่ี
พอใจแลว้หน่ึงปีต่อมาเขาก็ไดรั้บพิธีบพัติศมาโดยผา่นการสอบไล่จากคณะธรรมกิจของคริสตจกัรเป็น
การเรียบร้อย 

ต่อมาเขาถูกเลือกตวัเขา้รับหนา้ท่ีเป็นมคันายก เขาเป็นคนเคร่งครัดและสัตยซ่ื์อต่อหนา้ท่ีของ
เขาทุก ๆ คนคิดวา่ “เขาก็เช่ือพระเจา้ถูกตอ้งดีแลว้” เขาเป็นนกัเรียนและร้องเพลงเก่ง ดงันั้นเขาจึงถูกเชิญ
ตวัใหเ้ทศนาในวนัอาทิตยต์อนเชา้ แทท่ี้จริงเขาถือหลกัโอวาทของคริสตจกัรแต่ภายนอกเท่านั้น 

จนอยูว่นัหน่ึงเป็นเชา้วนัอาทิตย ์ หลงัจากไดด่ื้มอยา่งสนุกสนานตลอดคืนท่ีร้านขายเหลา้นอก
เมือง เขารู้ดีวา่คริสเตียนไม่ควรด่ืมเหลา้ แต่เขาไม่รู้วา่เพราะเหตุใด ถึงกระนั้นก็ดีเขารู้วา่ท่ีเขาท านั้นคง
ไม่เป็นเร่ืองของคนอ่ืน 

ตอนเชา้วนันั้นเองเขาทราบวา่เป็นเวรของเขาท่ีตอ้งเทศนา เขารีบเอาน ้าเยน็ลา้งหนา้เพื่อให้
อาการแดงซ่ึงปรากฏบนใบหนา้เพราะฤทธ์ิเหลา้ลดนอ้ยลงเขารวบรวมขอ้เทศนาอยา่งเร่งร้องแลว้ก็ข้ึน
ไปบนธรรมาสน์ แต่บดัน้ีเขารู้สึกตวัเสียแลว้วา่เขาหมดค าพดูท่ีจะเทศนาให้คนฟัง และดูเหมือนมีอะไร
ผดิปกติเกิดข้ึนเสียแลว้เขาเองไดรู้้ตวัวา่เป็นอะไร ขอ้เท็จจริงก็คือเขาไม่ปฏิบติัตามท่ีคริสเตียนเคร่งครัด
ควรปฏิบติั เขาเทศนาตามท่ีเขาเล่าเรียนมาวา่ค าสอนนั้นถูกตอ้งดีแลว้ แต่ดูเหมือนค าพดูของเขาไม่มี
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ความหมายอะไร และไม่มีฤทธ์ิอ านาจเลยจนนิดเดียว เหตุการณ์เหล่านั้นไดร้บกวนจิตใจของเขาตลอด
เร่ือยมา 

ต่อมามีผูป้ระกาศศาสนาคริสตท่ี์มีช่ือเสียงคนหน่ึงช่ือกิมอ๊ิคดูไดเ้ทศน์เร่ือง “ท่านตอ้งบงัเกิด
ใหม”่ ทนัใดนั้นจูก็ส านึกตวัวา่เขาไม่เคยเกิดใหม่เลย เขาเป็นคริสเตียนก็เพราะความตั้งใจของเน้ือหนงั 
เขาไม่เคยเป็นบุตรของพระเจา้เลย 

“คนทั้งหลายท่ีไดต้อ้นรับพระองค ์ พระองคท์รงโปรดใหมี้อ านาจท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ได ้
คือคนทั้งหลายท่ีไดว้างใจในพระนามของพระองค”์ เขาท่องจ าพระคมัภีร์ขอ้น้ีหลายหนจนจ าข้ึนใจได้
คล่องแคล่ว แต่บดัน้ีพระคมัภีร์ ขอ้นั้นเป็นรัศมีโชติช่วงข้ึนในจิตใจของเขา เขาส านึกไดว้า่เขาเคยเช่ือ
เร่ือง ๆ น้ีมาก่อนก็จริงแต่เขาไม่เคยตอ้นรับความจริงน้ีไวเ้ป็นสมบติัของเขาเลย 

ขณะท่ีผูเ้ทศนาขอร้องคนฟังใหอ้ธิษฐานถวายตวั จูไดห้ลบัตา และเงยหนา้ข้ึน อธิษฐานเป็นการ
อธิษฐานพร้อมกนัทุกคนในเวลาเดียวกนั ดว้ยใจปวดร้าววา่ “ขอเชิญพระเยซูเสด็จเขา้มาในใจของ
ขา้พเจา้” 

ทนัใดนั้นความปล้ืมปิติไดไ้หลท่วมทน้จิตใจของจูเขารู้ทนัทีวา่ค าอธิษฐานของเขาไดรั้บค าตอบ
แลว้ 

ในสัปดาห์ต่อมาเขาเองก็รู้ตวัวา่ส่ิงเก่า ๆ ไดล่้วงไปและกลายเป็นส่ิงใหม่ ๆ ทั้งส้ิน สมองของ
เขาเตม็ไปดว้ยความคิดถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์ พระองคท์รงเป็นผูป้ระเสริฐของเขา ความรักของพระเยซู
ช่างมีมากมายส าหรับเขาจริง ๆ เพราะพระองคท์รงวางชีวติของพระองคบ์นไมก้างเขนเพื่อไถ่ชีวติท่ีไร้
ค่าของเขา “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี ในแผน่ดินโลกก็ดี... น่ีแหละ เราจะอยูก่บัท่านทั้งหลาย
เสมอไปเป็นนิตยก์วา่จะส้ินโลก” ความสัมพนัธ์อะไรช่างสนิทสนมเช่นนั้น ความยนิดีจากสวรรคช่์างมี
รสชาติอะไรดีเช่นนั้น “ความสุขของเรา ๆ ใหแ้ก่ท่าน.... ไม่เหมือนโลกให้” 

ทุก ๆ วนัเขาจะมีความคิดใหม่ และความเขา้ใจอยา่งใหม่ ๆ จากพระคมัภีร์ขอ้เก่า ๆ ท่ีเขาเคย
เรียนรู้มาแลว้ก็ผดุข้ึนในสมองของเขา หรือมิฉะนั้นถอ้ยค าในบทเพลงนมสัการบางขอ้ก็ลอยเด่น ข้ึนใน
สมองโดยมีความหมายอยา่งใหม่ ๆ เกิดข้ึน 

ความใคร่ชนิดเก่า ๆ ของเขาก็อนัตรายธานหายไปส้ินความคิดชัว่ต่าง ๆ ในใจของเขาไม่กลบัมา
สู่ความคิดเขาอีกเลย เด๋ียวน้ีเขามีหลายส่ิงใหม่ท่ีจะคิดและมีหลายส่ิงท่ีจะท าต่อไป 

ต่อมาอีกไม่นานนกัเขาไดย้นิเสียงเรียกของพระเจา้อยา่งชดัเจนวา่ “จงมอบชีวติของเจา้แก่เรา” จู
สนองค าร้องเรียกนั้นทนัที และเขาตอบดงัน้ีวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระองคไ์ดท้รงสละชีวติของพระองค์
ส าหรับตวัขา้พเจา้ ไม่ใช่เฉพาะบนไมก้างเขนเท่านั้น แต่พระองคท์รงเสียสละพระองคเ์องเพื่อขา้พเจา้ทุก 
ๆ วนั แลว้เหตุไฉนขา้พเจา้จะหวงแหนตวัเองจากพระองค?์” 
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เขาเรียกจบหลกัสูตรของโรงเรียนพระคริสตธรรมในเมืองปองยาง และถูกเรียกตวัเขา้เป็นศิษ
ยาภิบาลประจ าคริสตจกัรเล็ก ๆ ใกลบ้า้นเกิดของเขาทางเกาหลีใตเ้ม่ือเขายิง่เรียนรู้จกัพระเยซูมากข้ึนเขา
ก็ยิง่มีฤทธ์ิอ านาจในการเป็นพยานมากข้ึน 

วนัหน่ึงเขาไดรั้บค าเชิญใหไ้ปเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจกัรใหญ่แห่งหน่ึงในเมืองปองยาง
คริสตจกัรนั้นอยูไ่ม่สู้ห่างจากโรงเรียนพระคริสตธรรมและไม่ไกลจากวทิยาลยัยเูนียนมากนกั นกัเรียน
หลายคนมานมสัการพระเจา้ท่ีคริสตจกัรนั้น และศิษยาภิบาลผูน้ี้ตอ้งรับภาวะในใจเกียวกบัตวันกัเรียน
เหล่านั้นไม่ใช่นอ้ย 

ความยิง่ใหญ่และมหิทธิฤทธ์ิของพระเจา้ก็เร่ิมงานในสมองของเขา ค าเทศนาของเขาก็พดูถึง
หลกัใหญ่ ๆ เหล่านั้นเสมอ 

รัฐบาลญ่ีปุ่นไดส้ร้างศาลพระแม่เจา้สุริยาหลงัใหญ่แห่งหน่ึงในตอนเหนือของเมืองน้ี โรงเรียน
ต่าง ๆ ไดรั้บค าสัง่ใหน้มสัการพระเจา้สุริยาพร้อม ๆ กนั ณ ศาลหลงันั้น ยิง่นานวนัเขา้รัฐบาลญ่ีปุ่นก็บีบ
รัดใหป้ระชาชนท าพิธีนมสัการในศาลเจา้หลงัน้ีมากข้ึน คริสเตียนหลายคนไม่ยอมไปร่วมพิธีเช่นนั้น 
โรงเรียนของคณะมิชชนันารีตอ้งปิด เพราะไม่ยอมท าตามค าสั่ง มีการอภิปรายและโตว้าทีกนัถึงเร่ืองน้ี
อยูท่ ัว่  ๆ ไป ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นแกต้วัวา่การท่ีเช่นนั้นเป็นการแสดงคาราวะมิใช่เป็นการนมสัการเก่ียวกบั
ศาสนาเลย เขาบอกวา่ไม่เก่ียวขอ้งกบัศาสนาแต่เป็นการแสดงความรักชาติเท่านั้น 

ศิษยาภิบาลจูไดเ้ร่ิมเทศนาดว้ยความร้อนใจและแจ่มแจง้ในเร่ืองน้ี คริสเตียนแทไ้ปกุม้กราบ ณ 
ศาลพระแม่เจา้สุริยาไม่ไดเ้ลย ไม่วา่ในกรณีใด ๆ นกัสืบลบัมาสอดแนมเวลามีการนมสัการพระเจา้เสมอ 
ๆ ซ่ึงจูก็รู้ดี และตวัต ารวจไดเ้รียกตวัไปตกัเตือน 

ในวนัอาทิตยส์ัปดาห์ต่อมา หลงัจากท่ีจูไดอ้ธิษฐานอยูเ่ป็นเวลานาน และอธิษฐานดว้ยใจร้อน
รนจริง ๆ จูไดเ้ทศนาอยา่งเขม้แขง็และตรงไปตรงมาวา่ “อยา่นมสัการหรือกม้กราบบูชาใด ๆ การกม้
ศีรษะลงกราบท่ีศาลพระแม่เจา้สุริยาเป็นการผดิพระบญัญติัของพระเจา้ ในขอ้ท่ีหา้มมิใหน้มสัการรูปสัก
การใด ๆ จูก็ไม่หลาดใจอะไรเลยเม่ือวนัรุ่งข้ึนต ารวจสันติบาลชาวเกาหลีและญ่ีปุ่นไดม้าคุมตวัเขาไปขงั
ไวใ้นเรือนจ า 

ระบบการไต่สวน สืบสวน และขู่เขญ็ เฆ่ียนตีและใชน้ าลา้ง (คือกรอกน ้าเขา้ทางปากจนทอ้ง
กางแลว้ใชเ้ทา้เหยยีบใหน้ ้าไหลออกแลว้กรอกเขา้ไปใหม่)การทรมานจากระดบัเบา ๆ เขา้คัน่รุนแรงข้ึน
ทุกที ๆ สมาชิกของคริสตจกัรซ่ือสัตยไ์ดม้าร่วมใจกนัอธิษฐานนมสัการตั้งแต่เชา้ตรู่หา้นาฬิกาทุก ๆ วนั 
คริสตสมาชิกไดรั้บค าตอบจากพระเจา้ในฤดูหนาวปีนั้น เขาพากนัมาอธิษฐานดว้ยใจร้อนรนจริง ๆ และ
ในบรรดาพวกนั้นมีภรรยาของศิษยาภิบาลจูอยูด่ว้ย 
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พวกนั้นเขาไดอ้ธิษฐานวา่อยา่งไร เขาอธิษฐานขอใหศิ้ษยาภิบาลของเขาหลุดจากตารางหรือ? 
เปล่าเลยพวกเขาไม่ไดข้อเช่นนั้น เพราะถา้เขาปล่อยศิษยาภิบาลออกมาก็แปลวา่ศิษยาภิบาลยอมอ่อน
นอ้มท าตามค าสั่งกล่าวคือยอมกราบไหวพ้ระแม่สุริยา แต่พวกนั้นไดอ้ธิษฐานขอมิใหศิ้ษยาภิบาลออกมา
จากตาราง 

ค าอธิษฐานของบรรดาคริสตศ์าสนิกชนเหล่านั้นไดรั้บค าตอบ คือศิษยาภิบาลจูไดรั้บการ
ทรมานจนถึงแก่ความตาย 

ในความตายของเขา เขาไดท้  าใหถ้อ้ยค าของพระเยซูส าเร็จวา่ “อยา่กลวัผูท่ี้ฆ่าไดแ้ต่กาย แต่ไม่มี
อ านาจท่ีจะฆ่าวิญญาณ แต่จงกลวัท่านผูมี้ฤทธ์ิท่ีจะใหท้ั้งจิตทั้งกายพินาศในนรกได”้ (มทัธิว 10:28) 
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บทที ่8 

เมือ่สตาลนิส่งคนไม่รู้จักพระเจ้ามาหามชิชันนารี 

“ความโทโสของมนุษยจ์ะกลบัไปเป็นความสรรเสริญแก่พระองคเ์ป็นแท”้ (สดุดี 76:10) 
คุกตารางส าหรับขงันกัโทษมีอยูทุ่กยคุทุกสมยัและมีทัว่ไป เช่นคุกท่ีเมืองฟีลิปปี คุกส าหรับ

ปล่อยนกัโทษบนเกาะปัตโม 
คุกส าหรับขงันกัโทษจีนคอมมิวนิสตก์็มีเหมือนกนัในประเทศเกาหลี ถา้จะนบัผูป้กครอง

ประเทศท่ีไม่เกรงกลวัพระเจา้เช่นพระยาปีลาต นะบูคดัเนซรั เฮโรด นีโรมหาราช แลว้คงนบัสตาลินผู ้
ปฏิเสธพระเจา้เขา้อยูใ่นอนัดบัเดียวกนัได ้ เม่ือสตาลินสั่งใหก้องทพัจีนคอมมิวนิสตเ์ขา้บุกเกาหลีเหนือ 
สตาลินเองก็ไม่รู้วา่ตนก าลงัท าอะไร 

มีมิชชนันารีชาวเกาหลีคนหน่ึงเพิ่งกลบัมาจากประเทศจีน ในขณะท่ีกองทพัจีนคอมมิวนิสตเ์ร่ิม
บุกเกาหลีคริสตจกัรของชาวเกาหลีมีสมาคมส่งมิชชนันารีออกไปนอกประเทศตั้งส่ีสิบปีมาแลว้ เม่ือ 
ค.ศ. 1912 สภาคริสตจกัรเกาหลีถูกตั้งข้ึน และท่ีประชุมใหญ่ของเขาลงมิตวา่จะส่งคนออกไปเผยแพร่
พระกิตติคุณยงัต่างประเทศ และคริสเตียนชาวเกาหลีลงมือเร่ียไรกนัภายในคริสตจกัรแลว้จดัส่ง
มิชชนันารีชาวเกาหลีไปประเทศจีนจ านวนเงินท่ีเร่ียไรไดมี้พอท่ีจะส่งคนไปสามคน และมีการเรียกร้อง
ผูส้มคัรตวัออกไปเป็นมิชชนันารีท่ีประเทศจีน และทุกคนซ่ึงอยูใ่นท่ีประชุมนั้นลุกข้ึนยนืสมคัรใจจะไป
เป็นมิชชนันารีท่ีประเทศจีนกนัหมดทุกคน 

เน่ืองจากสงครามเกาหลี “หลีไถ่ยงุ” มิชชนันารีชาวเกาหลีไม่สามารถกลบัไปประเทศจีนได้
ตามเดิม หลีเป็นนกัเทศน์ท่ีมีฤทธ์ิในการเทศนาจริง ๆ และเป็นนกัอธิษฐาน ชายคนน้ีถูกพระเจา้ใชเ้ขา
อยา่งน่ามหศัจรรยเ์พื่อสั่งสอนพระคมัภีร์และมีการประชุมฟ้ืนฟูในประเทศของเขาเอง 

ศิษยาภิบาลหลีไดถู้กเชิญตวัสองคร้ังใหไ้ปท าการเทศนาแก่นกัโทษจีนในค่ายกกักนั มีคนมาฟัง
นบัจ านวนพนั ๆ เม่ือเขาอยูป่ระเทศจีนเขาไม่เคยมีโอกาสดีเช่นนั้นเลย ยิง่นานวนัเขา้คนก็ยิง่ติดใจฟัง
พระกิตติคุณมากข้ึน และมีคนเป็นร้อย ๆ ตอ้นรับองคพ์ระเยซูคริสต์ 

ถอ้ยค าท่ีหลีสอนไม่ใช่เป็นการชกัชวนวา่ “กลบัไปเช่ือลทัธิคอมมิวนิสตท์ าไม?” หรือไม่ได้
สอนวา่ “จงเลือกประชาธิปไตยแลว้ท่านจะเป็นอิสระ 

ถอ้ยค าของหลีเป็นพระกิตติคุณของพระเยซูชนิดฟังง่าย ๆ เช่นเขาสอนวา่ “จ าเพาะพระเจา้ท่าน
ทุก ๆ คนเป็นคนบาป” “ค่าจา้งของความบาปคือความตาย” แต่พระเจา้ทรงมีความรักมนุษยม์าก จึงได้
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พระราชทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคล์งมาไถ่บาปของเราบนไมก้างเขนโดยความเช่ือในองคพ์ระ
เยซูคริสต ์ พระเจา้จึงพระราชทานชีวิตนิรันดร์แก่ปวงมนุษย ์ ท่านจะรับของประทานน้ีจากพระเจา้
หรือไม่?” 

ศิษยาภิบาลหลีบอกแก่ขา้พเจา้วา่ ภายในไม่ก่ีสัปดาห์มีคนกลบัใจใหม่เช่ือพระเจา้ในค่ายกกักนั
เชลยมากกวา่ท่ีเขาไดท้  างานเป็นมิชชนันารีในประเทศจีนมาถึงยีสิ่บเกา้ปี 

เม่ือบรรดามิชชนันารีไม่สามารถออกไปหาคนไม่รู้จกัพระเจา้ได ้ สตาลินก็ส่งคนไม่รู้จกัพระเจา้
เขา้มาพบมิชชนันารี 

แต่มิชชนันารีท่ีถูกส่งไปหาชาวจีนคืนศาสนาจารย ์ เอิล.เจ.วดูเบอร่ีซ่ึงรับใชพ้ระเจา้เพื่อชาวจีน
ในประเทศจีนอยูห่ลายปี แต่เน่ืองจากแผน่ดินจีนถูกคอมมิวนิสตย์ดึครอง จึงไม่สามารถกลบัไปยงั
ประเทศจีนไดต้ามเดิมวดูเบอร่ีจึงถูกส่งตวัไปประจ าประเทศเกาหลี เพื่อไปท างานเท่าท่ีจะท าไดใ้นการ
สอนพวกนกัเรียน 

ชาวจีนถูกส่งตวัเขา้ไปในเกาหลีเหนือเม่ือกองทพัของคอมมิวนิสตย์อมแพเ้ม่ือ ค.ศ. 1950 ใน
เดือนมีนาคม ค.ศ. 1951 ทางกองทพับกมีความตอ้งการศาสนาจารยป์ระจ ากองทพั และมิสเตอร์วดูเบอร่ี
ก็รับสนองโดยไดไ้ปรับหนา้ท่ีนั้น 

พระเจา้ทรงเตรียมผูช่้วยเป็นชาวเกาหลีไวส้ าหรับวดูเบอร่ี ชายคนน้ีคือศิษยาภิบาลฮนัซ่ึงหนีภยั
คอมมิวนิสตล์งมาจากเกาหลีเหนือเส้นขนานสามสิบแปดเขาลงมาก่อนท่ีเกาหลีจะถูกบุกเป็นเวลานาน 
ฮนัรับหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิบาลอยูใ่นคริสตจกัรเมืองเตกซ่ึูงมีคริสตสมาชิกประจ ามากกวา่วา่หน่ึงพนัคน 

งานฉลองคริสตมาสปี ค.ศ. 1950 หอประชุมนมสัการแห่งนั้นชกัจะคบัแคบและเบียดเสียดยดั
เยยีดกนัมาก มีคนหน่ึงคาดวา่เป็นชาวคอมมิวนิสตต์ะโกนวา่ “ไฟไหม”้ ผลท าใหผู้ม้าประชุมแตกต่ืน
และมีเด็กๆ ถูกเหยยีบตายถึงส่ีสิบสองคน 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคร้ังนั้นท าใหศิ้ษยาภิบาล ฮนัเกิดเป็นโรคเส้นประสาทตอ้งไปหยดุพกัและใน
ท่ีสุดตอ้งลาออกจากคริสตจกัรนั้น 

ฮนัอยูใ่นประเทศจีนหลายปี และไดเ้ขา้ศึกษาในโรงเรียนชั้นสูงของประเทศจีนดว้ย และท่ี
นัน่เองฮนัไดเ้ตรียมตวัเป็นคนงานของพระเจา้ เขารู้จกัภาษาจีนอยา่งดีเขาไม่เพียงเป็นนกัเทศน์ท่ีเทศนา
เร้าใจเท่านั้น แต่ในใจของเขามีความรักของพระเยซูพอท่ีจะลน้ไหลไปสู่จิตใจคนอ่ืน ๆ ดว้ย 

อาจารยว์ดูเบอร่ีรู้จกัฮนัตั้งแต่ฮนัอยูเ่มืองเตก ู และอยูท่ี่นัน่ดว้ยขณะท่ีเกิดเหตุร้ายแรงวนันั้น เม่ือ
วดูเบอร่ีถึงเมืองปูซานซ่ึงมีค่ายกกักนัเชลยศึกตั้งอยูท่ี่นัน่ เขาจึงลงมืออธิษฐานพระเจา้ขอผูช่้วยโดย 
“บงัเอิญ” วดูเบอร่ีไดพ้บตวัศิษยาภิบาลฮนั และในท่ีสุด ฮนัก็ยอมรับเป็นผูช่้วยเหลือวดูเบอร่ี สมกบัท่ีได้
อธิษฐานขอพระเจา้ไวแ้ละไดรั้บค าตอบจริง ๆ  
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ต่อมาอีกสองปีคนงานของพระเจา้คู่น้ีไดท้  างานดว้ยกนั 
ขณะท่ีคนทั้งสองเขา้ไปสอนในค่ายเชลยซ่ึงมีลวดหยามกั้น บางทีตอ้งไปพบกบัเชลยหนา้ใหม่ 

ๆ เป็นจ านวนมาก ๆ คนหนา้ใหม่พวกน้ีพากนัหวาดระแวง หนา้ตึงและไม่ยอมฟังค าพดูใด ๆ คนพวกน้ี
ถูกเตือนมาล่วงหนา้วา่ให้ระวงัชาวอเมริกนั เชลยพวกน้ีถูกเส้ียมสอนใหเ้กลียดชงัเจา้พวกนายทุนมหา
อุบาทวแ์ละชัว่ร้ายพวกน้ีจริง ๆ 

มีคริสเตียนในพวกเชลยศึกน้ี อยูบ่า้งเพียงหยบัมือเดียว เม่ือเปรียบเทียบกบัเชลยศึกนบัเป็น
จ านวนพนัเชลยศึกพวกน้ีมีประมาณหน่ึงในสาม ของเชลยทั้งหมดซ่ึงไม่เคยไดย้นิเร่ืองพระกิตติคุณของ
พระเยซูมาก่อนเลยในชีวติ อีกหน่ึงในสามเคยไดย้นิช่ือพระเยซูแต่ไม่ทราบวา่หมายความวา่อะไร 
นอกจากนั้นก็เคยไดย้นิมามากบา้งนอ้ยบา้งตามโอกาส แต่มีนอ้ยคนท่ีเขา้ใจเร่ืองราวพระวจนะของพระ
เจา้จริง ๆ อยา่งท่ีเขาควรจะเขา้ใจ 

ชาวจีนพวกน้ีมีหลายคนมาจากมณฑลตะวนัตกของประเทศจีน และมาจากแควน้ท่ีไม่เคยมี
มิชชนันารีเขา้ไปสั่งสอนเลย พวกเหล่าน้ีไม่เคยไดย้นิช่ือพระเยซูและคงจะไม่มีโอกาสฟังพระกิตติคุณ
เลยถา้สตาลินไม่มีบญัชาใหพ้วกเขาเขา้มาในประเทศเกาหลี 

การประชุมโดยไม่มีการบงัคบัไดจ้ดัใหมี้ข้ึน มีนอ้ยคนสมคัรมาประชุม โดยมากพวกท่ีมาก็
เพราะอยากรู้อยากเห็นมากกวา่ หีบเพลงเล็ก ๆ ท่ีพบัไดแ้ละการร้องเพลงท าใหพ้วกชาวจีนพวกน้ีแปลก
ใจ ถา้จะเป็นทหารอเมริกนัและ “ทาส” ชาวเกาหลีสอนเขา เขาก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรมกั เพราะคนพวก
น้ีไดถู้กสอนใหเ้ช่ือลทัธิคอมมิวนิสตม์าก่อนแลว้อยา่งมากมาย แต่ส่ิงท่ีแปลกประหลาดมากท่ีสุดก็คือ
คนพวกน้ีไม่ไดถู้กส่งหรือถูกบงัคบัใหม้าประชุม คร้ันเขามาไดย้นิคนอเมริกนัพูดภาษาจีนเขาก็พากนัท่ี
ท่ึงและสนใจ 

เชลยจีนพวกนั้นพากนัเร่ิมฟังอยา่งสนใจจริง ๆ วา่คนอเมริกนันั้นพูดเร่ืองอะไร แต่ถอ้ยค าท่ี
พวกเขาฟังนั้นเป็นเร่ืองใหม่ซ่ึงพวกเขาฟังแลว้ไม่เขา้ใจวา่พดูเร่ืองอะไรแต่ชาวจีนเชลยศึกพวกน้ีพากนั
ประหลาดใจวา่คนพวกน้ีเป็นเพื่อนท่ีดี คนสอนศาสนามีเร่ืองต่าง ๆ เล่าใหฟั้งและท าใหค้นพวกน้ี
หวัเราะ ผูช่้วยท่ีเป็นชาวเกาหลีมีถอ้ยค าท่ีท าใหเ้ชลยศึกรู้สึกมีความอบอุ่นอยา่งแปลกประหลาด 

ข่าวดีน้ีบอกเล่ากนัต่อ ๆ ไป และมีผูม้าประชุมมากข้ึน ภายในระยะเดือนเดียวเท่านั้นความรู้สึก
กลวัและหวาดระแวงก็หมดไป คนพวกนั้นเร่ิมเรียนร้องเพลงและจ าถว้ยค าแปลกๆ  ท่ีเขาไดย้นิไดฟั้ง 
ในไมช่า้ท านองเพลงสั้น ๆ ก็ไดย้นิเขาร้องกนัในกระโจมของเขาตลอดวนัตลอดคืน 

ข่าวความรักของพระเจา้และเร่ืองพระโลหิตซ่ึงโหลออกไถ่บาปบนไมก้างเขนเร่ิมกลายเป็น
เร่ืองประจ าตวัของบุคคลพวกนั้น และมีการเช้ือเชิญใหต้อ้นรับพระเยซู หลายคนยกมือข้ึนตอ้นรับพระ
เยซูและจดรายช่ือไว ้พระคมัภีร์กิตติคุณไดแ้จกจ่ายใหแ้ก่คนท่ีอ่านหนงัสือออก 
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แต่อยา่งไรก็ตามนายทหารท่ีถูกจบัเป็นเชลยไมยอมเช่ือง่าย ๆ นายทหารหลายคนไดรั้บ
การศึกษามาอยา่งดีหลายคนยงัเช่ือมัน่อยูใ่นค าสัญญาของคอมมิวนิสต ์ เขาจะไม่ยอมใหพ้วกอเมริกนั
หรือ “ลูกนอ้ง” ของเขามาหลอกลวงเขาไดเ้ลย ชาวอเมริกนันั้นก าลงัพดูถึงเร่ืองศาสนาเป็นเหมือนยาฝ่ิน
พวกคอมมิวนิสตส์อนไวว้า่ เจา้พวกนายทุนใชศ้าสนาปกคลุมความละโมภและปกปิดความหลอกลวง
ไว ้และน่ีก็ประจกัษแ์ก่สายตาของเขาแลว้ เขาจะไม่ยอมถูกหลอกลวงเพราะท านองเพลงชนิดเด็ก ๆ และ 
“หลงลม” ดว้ยถอ้ยค าหวาน ๆ ของพวกน้ีเลย 

ดงันั้น พระเจา้จึงทรงใชค้วามโกรธของมนุษยเ์พื่อสรรเสริญพระนามของพระองคอี์กคร้ังหน่ึง 
มีนายทหารจีนคนหน่ึงช่ือวงัใจหลีไดถู้กหวัหนา้ค่ายซ่ึงเป็นชาวจีนดว้ยสั่งจบัตวัฐานมีอาวธุ

แหลมมีคนไวติ้ดตวั ต่อมาสืบไดค้วามอีกวา่มีพรรคพวกส่ีคนสมคบกนัจะก่อการร้ายแรง เน่ืองจากความ
อิจฉาและเกลียดชงัไดท้  าใหว้งัและพรรคพวกของเขาตั้งใจจะฆ่าหวัหนา้ค่ายบางคน หลกัฐานท่ีสืบได้
ปรากฏชดัเจนวา่ส่ีคนไดท้  าผิดจริงและจะเสนอเร่ืงอราวไปใหท้างการอเมริกนัลงโทษพวกคนจีนเช่ือวา่
จะตอ้งถูกประหารชีวติแน่ 

ศาสนาจารยว์ดูเบอร่ีไดข้อร้องหวัหนา้ค่ายใหจ้ดัการเร่ืองน้ีตามวธีิการของคริสเตียนก่อน 
“วงัเป็นคริสเตียนหรือเปล่า?” 
ผมไม่ทราบวา่เขาเป็นหรือไม่ แต่ก็คงไม่เป็นอะไรถึงเขาเป็นคริสเตียนผมก็จะไปพยายาม

ป้องกนัความผดิของเขา แน่นอนเขากระท าในส่ิงท่ีคริสเตียนไม่ควรจะท าแต่พระเจา้ทรงมีวธีิการต่าง ๆ 
ท่ีจะจบัการกบัอาชญากร ขอความกรุณาใหผ้มทดลองวธีิของพระเจา้” 

ตอนน้ีประวติัของวงัถูกคน้ข้ึนมาสอบสวน ปรากฏวา่วงัเคยถูกจดช่ือไวว้า่อยากเป็นคริสเตียน 
หวัหนา้ค่ายจึงยอมประวติัคดีน้ีไวช้ัว่คราว 

ศาสนาจารยว์ดูเบอร่ีไดล้ม้เจ็บลงเป็นการปัจจุบนัฉะนั้นศิษยาภิบาลฮนัจึงถูกมอบหมายใหไ้ป
พดูกบัวงั 

ขณะท่ีวดูเบอร่ีตอ้งเบอร่ีตองนอนเจบ็อยูบ่นเตียงนอน เขาไดถ้วายเร่ืองน้ีไวใ้นพระหตัถข์อง
พระเจา้ พร้อมกบัค าอธิษฐานดว้ยใจร้อนรนจริง ๆ 

“พระองคเ์จา้ขา้ โอกาสคร้ังน้ีเป็นเวลาท่ีจะส าแดงพระคุณ ของพระองคใ์นการช่วยไถ่บาปคน
พวกน้ีมิใช่หรือ? พระองคเ์จา้ขา้ ขอพระองคท์รงส าแดงฤทธ์ิอ านาจของพระองคแ์ก่คนเหล่าน้ี” 

ศิษยาภิบาลฮนัไดก้ลบัมาจากการสนทนากบัวงัและพรรคพวกท่ีก่อการร้าย แต่ดูเหมือนไม่มี
ปฏิกิริยาวา่เขาจะกลบัใจใหม่เลย 
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ในทนัใดนั้นดูเหมือนถอ้ยค าในกิจการ 5: 31-32 ไดแ้ล่นปราดเขา้มาสู่สมองของผูส้อนศาสนา 
“....กลบัใจเสียใหม่ และจะไดโ้ปรดยกความผดิของเขา” ขอ้น้ีแน่แลว้ เป็นของพระราชทานจากพระเจา้ 
แต่วงัเองก็ไม่สามารถกลบัใจใหม่ดว้ยตนเองไดเ้ลย 

ทั้งวดูเบอร่ีและฮนัไดคุ้กเข่าลงพร้อมกนัทูลอธิษฐานขอต่อพระเจา้ถึงเร่ืองของวงัโดยเฉพาะ 
“โอพระองคเ์จา้ขอทรงพระราชทานการกลบัใจใหม่ และขอโปรดยกความผดิบาปของวงั” 

พระเยซูเจา้ประทบัในสรรค ์ของพระองคป์ระทบัในใจของวงั และขอพระองคท์รงโปรดใหเ้ขา
กลบัใจเสียใหม่ ทั้งสองคนไดร่้วมใจกนัอธิษฐานเพื่อใหว้งักลบัใจใหม่และใหพ้ระเยซูเสด็จเขา้มา
ประทบัในใจของวงั 

“พระองคเ์จา้ ขอพระองคท์รงท าลายเคร่ืองกีดขวางขอพระองคเ์สด็จเขา้มาใจของวงั และขอ
พระองคท์รงครองจิตใจของเขา” 

จากหอ้งเล็ก ๆ ขา้งในลวดหนามบนเกาะโกเจ พระเจา้ทรงสดบัค าทูลอธิษฐานของชาวอเมริกนั
และชาวเกาหลี ท่ีทูลอธิษฐานพระเจา้เป็นภาษาจีน เพื่อเชลยศึกจีนคอมมิวนิสตซ่ึ์งก าลงัจะกลายเป็น
อาชญากร 

“ถา้ในพวกท่านท่ีอยูใ่นแผน่ดินโลกสองคนจะร่วมใจกนัขอส่ิงหน่ึงส่ิงใด พระบิดาของเราผูอ้ยู่
ในสวรรคก์นัจะทรงกระท าให”้ 

“พรุ่งน้ีลองไปพดูกบัเขาอีกที” ผูส้อนศาสนาไดป้รารภกบัผูช่้วยท่ีซ่ือสัตยข์องเขา “จงเสนอ
สิทธิท่ีเขาควรจะไดรั้บจากพระเยซูคริสต ์ ไม่ใช่แต่เพียงใหพ้ระเยซูเป็นผูไ้ถ่บาปเท่านั้น แต่ให้เป็นพระผู ้
ครองชีวิตของเขา วงัเคยยกมือข้ึนตอ้นรับองคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้คร้ังหน่ึงวา่จะยอมรับพระเยซูเป็นผูไ้ถ่
บาปของเขา ถูกแลว้เขายงัไม่เขา้ใจตลอดวา่การท่ีเขายกมือข้ึนนั้นมีความหมายวา่อยา่งไร เด๋ียวน้ีเขาคง
ตอ้งการท่ีจะพน้จากความตายทางร่างกาย แต่เขาจะรอดพน้จากความตายทางร่างกายไม่ไดถ้า้เขายงัไม่
รอดพน้ทางจิตวญิญาณดว้ย เขาจะรอดพน้จากความตายทางจิตใจไดก้็โดยกลบัใจใหม่จริง ๆ และเขาจะ
รับความรอดไม่ไดเ้วน้แต่พระเยซูจะทรงพระราชทานให้แก่เขา และพระเยซูจะพระราชทานใหแ้ก่เขา
ไม่ไดถ้า้เขาไมรั่บวา่พระเยซูเป็นพระเจา้ของเขา จงอ่านขอ้ความน้ีแก่เขา และใหเ้ขาท่องขอ้พระคมัภีร์
นั้นจนข้ึนใจ อยา่สัญญาอะไรวา่จะช่วยใหเ้ขาพน้อาชญากรรมท่ีเขาไดก้ระท ามาแลว้ ขอร้องอยา่งเดียว
ใหเ้ขารับองคพ์ระเยซูเป็นพระเจา้ของเขา และขอร้องใหเ้ขากลบัใจใหม่จากทางบาปของเขาเท่านั้น” 

รุ่งข้ึนวดูเบอร่ีก็ยงัตอ้งนอนป่วยอยูบ่นท่ีนอนของเขาและเขาอธิษฐานมอบเร่ืองน้ีทั้งหมดไวก้บั
พระเจา้ ไม่ใช่อธิษฐานเพื่อชีวติของคน ๆ เดียว และไม่ใช่อธิษฐานส าหรับจิตวิญญาณของคน ๆ เดียว 
แต่ไดอ้ธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ส าแดงฤทธ์ิเดชแก่บรรดานายทหารจีนผูไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งดีใหเ้ช่ือวา่
พระเจา้มีฤทธ์ิท่ีจะท างานไดต้ามพระประสงคข์องพระองค ์
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“บดัน้ีของพระองคท์รงเร่ิมงานของพระองค.์...” เป็นเวลาบ่ายท่ีศิษยาภิบาลฮนักลบัมาดว้ย
ใบหนา้ยิม้แยม้ร่าเริง 

“พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเราแลว้ เม่ือผมลงมือใชพ้ระวจนะของพระเจา้ จิตใจของวงั
เร่ิมอ่อนลงแน่นอนพระวจนะของพระเจา้ ก็มีฤทธ์ิ และคมกวา่ดาบสองคม เขายอมรับองคพ์ระเยซู
คริสตไ์วเ้ป็นพระผูไ้ถ่บาปของเขา และเขายอมใหพ้ระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา และเขายอม
กลบัใจใหม่จริง ๆ ผมรู้แน่นอนวา่เขาเป็นคนเกิดใหม่แลว้ ผมรู้ไดจ้ากถอ้ยค าท่ีเขาอธิษฐาน ผมสามารถ
บอกไดว้า่อะไรเป็นของแทอ้ะไรเป็นของปลอม เม่ือผมไดย้นิค าพดูของเขาผมเขา้ใจดี”  

ภายในไม่ก่ีวนัเพื่อนของวงัทั้งสามก็กลบัใจใหม่ดว้ยและคนเหล่าน้ีรู้สึกหนกัใจในภาระบาป
ของตนซ่ึงท าใหค้นเหล่าน้ีกลบัใจใหม่จริงๆ  

ผูส้อนศาสนาไดต้ามหาหวัหนา้ค่าย ผูซ่ึ้งรับเช่ือเป็นคริสเตียนในค่ายเหมือนกนั 
“เราเช่ือแน่วา่พระเจา้ทรงเปล่ียนใจ ของวงัและเพื่อนของเขาแลว้จริง ๆ จงใหโ้อกาสแก่เขา จง

ใหพ้วกนั้นพิสูจน์ตวัเองวา่จิตใจของเขาไดเ้ปล่ียนแลว้จริง ๆ ถา้พระเจา้อภยับาปใหค้นพวกน้ีแลว้ผม
หวงัวา่คุณคงอภยัโทษใหค้นพวกน้ีดว้ย จงควบคุมตวัคนพวกน้ีไวช้ัว่ระยะหน่ึง อยา่เพิ่งรายงานเร่ืองน้ี
ต่อทางการอเมริกนั” 

การเปล่ียนจิตใจของวงัไดเ้ป็นผลประจกัษอ์อกมาวา่ “ถา้แมค้นใดคนหน่ึงอยูใ่นพระคริสต ์ คน
นั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่แลว้” 

ทัว่บริเวณค่ายกกักนัเชลยชั้นนายทหารไดเ้กิดการต่ืนเตน้กนัยกใหญ่ วนัหน่ึงมีนายทหาร
คอมมิวนิสตจี์นท่ีไดรั้บการอบรมลทัธิคอมมิวนิสตม์าแลว้อยา่งดีจ านวนเจด็สิบคนไดม้าหาผูส้อน
ศาสนา 

“เราไดเ้ห็นดว้ยตาของเราเองแลว้ครับ” ผูแ้ทนคณะนายทหารเหล่านั้นไดพ้ดูกบัผูส้อนศาสนา 
“เรารู้วา่มีอะไรเปล่ียนแปลงใจจิตใจของวงัผูเ้ป็นสหายของเราเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยวา่คริสตศ์าสนาคือ
อะไร บดัน้ีเราไดเ้ห็นดว้ยตาของเราเอง เรารู้วา่พระเจา้เท่านั้นท่ีสามารถท าการเช่นนั้นได ้ ถา้การเป็นค
ริสเตียนท าอะไรไดเ้ช่นน้ีพวกผมก็อยากเป็นคริสเตียนดว้ย” 

ต่อมาภายหลงัไม่นานนกั เราไดถ่้ายรูปนายทหารแปดสิบส่ีคน “จงส่งรูปน้ีไปใหช้าว
คอมมิวนิสต ์ และใหเ้ขาเห็นตวัเราวา่เราคือใคร และเป็นอยา่งไร จงบอกชาวคอมมิวนิสตว์า่เราเป็นคริส
เตียนแลว้ และเราไม่ละอายท่ีจะบอกใหเ้ขาทราบขอ้น้ีเป็นขอ้พิสูจน์แลว้วา่ปฏิเสธการเป็นคอมมิวนิสต์
เพื่อพระเยซูคริสต ์

วงัไม่ใช่เพียงแต่หลุดพน้โทษเท่านั้น แต่ในท่ีสุดเขาไดรั้บต าแหน่งหวัหนา้ในบริเวณค่ายกกักนั
เชลยท่ีชาวเชลยศึกจีนดว้ยกนัไดแ้ต่งตั้งเขา วงักลายเป็นคนช่วยเหลืองานของพระเจา้ในค่ายกกักนัเชลย
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ท่ีส าคญัคนหน่ึงทุก ๆ วนั เขาแสดงตวัใหค้นอ่ืนเห็นวา่เขาไดเ้ปล่ียนเป็นคนใหม่แลว้จริง ๆ เขาจะพาคน
อ่ืน ๆ มาประชุมนมสัการเร่ือย ๆ ติดต่อกนัเป็นสัปดาห์ ๆ เขาไม่เคยพบหนา้ผูส้อนศาสนาแต่เขามี
ใบหนา้ท่ีมีรัศมีแห่งความปิติยนิดี 

“คุณไม่เพียงช่วยชีวติผมเท่านั้น แต่คุณช่วยจิตวญิญาณของผมดว้ย” 
“ดงันั้นพระเจา้ทรงพระราชทานคนท่ีก าลงัจะรอดบาปเขา้มาเร่ือย ๆ” หลงัจากท่ีเชลยจีนถูกยา้ย

ตวัไปอยูเ่กาะเจจูแลว้ไดใ้ห้เชลยท่ีกลบัใจเช่ือพระเยซูมานมสัการรวมกนัทั้งสองค่าย มีจ  านวนเฉล่ียแลว้ 
อาทิตยล์ะ 16,000 คน และมีผูส้มคัรศึกษาพระคริสตธรรมอยา่งนอ้ย 14,000 คน คนพวกน้ีไม่เคยไดย้นิ
เร่ืองพระกิตติคุณมาก่อนเลย หน่ึงในสามของคนพวกน้ีถา้สตาลินไม่ส่งตวัเขามาใหเ้ราท่ีประเทศเกาหลี
แลว้เขาจะไม่เคยไดย้นิเร่ืองพระเยซูอีกเลยตลอดชีวิต 

เชลยศึกจีน 14,000 คน ไดป้ฏิเสธไม่ยอมเช่ือลทัธิคอมมิวนิสตอี์กต่อไป และถูกส่งตวัไปเกาะ
ไตห้วนัและในจ านวนน้ีมีมากกวา่ 13,500 คนท่ีจงใจ จะเป็นคริสเตียน มีคริสเตียนจีนบางคนเลือกท่ีจะ
กลบัไปประเทศจีนเน่ืองจากมีพนัธะทางครอบครัว 

เม่ือมีการปลดปล่อยตวัใหเ้ชลยเป็นอิสระ มีนายทหารและขา้ราชการหลายคน บางคนเป็นชาว
อเมริกนับางคนเป็นชาวเกาหลี และบา้งก็เป็นชาวจีนมายนืรอรับท่ีประตูดว้ยความปีติยนิดี และอาจารย์
สอนศาสนาก็ยนืรอรับอยูท่ี่นัน่ดว้ย ขณะท่ีเดินออกมาเป็นระเบียบอยูน่ั้นมีเชลยหลายคนกระโดดออกมา
ค านบัอาจารยส์อนศาสนาดว้ยความปล้ืมใจ 
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บทที ่9 

ทหารของพระคริสต์ 

ใน ค.ศ. 1951 มีครูสอนศาสนาประจ ากองทพัถูกส่งตวัไปประเทศเกาหลีอยา่งมากมายหลงัจาก
ไดรั้บการอบรมหน่ึงเดือนแลว้ มีครูสอนศาสนาประจ ากองทพัเพียงสามสิบเจด็คนเท่านั้น ต่อมามีถึง 
300 คนประจ ากองทพับกมี 29 คนในกองทพัเรือและมี 13 คนในกองทพัอากาศ เขาสร้างหอประชุมข้ึน
63 แห่ง แต่โดยมากกวา่ประชุมนมสัการมกัประชุมกนัในเตน็ทใ์หญ่ มีประมาณ 737 แห่งและมีบา้นเช่า
หรือใหย้มืประมาณ 48 แห่ง ท่ีในเกาะเจจูซ่ึงเป็นศูนยร์วมของกองทพับกมีหอประชุมใหญ่ก่อดว้ยศิลาจุ
คนไดถึ้งสามพนัคน และมีคนมาประชุมเตม็ทุก ๆ วนัอาทิตย ์และ ณ ท่ีน้ีแหละซ่ึงเป็นท่ีทหารใหม่ ๆ ซ่ึง
ไม่เคยไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณมาก่อนเลยมาไดย้นิเป็นคร้ังแรกในชีวติ 

โดยทัว่ ๆ ไปแลว้ผูส้อนศาสนาประจ ากองทพัตอ้งพร้อมท่ีจะท างานจริง ๆ และเขารู้จกัหนา้ท่ี
การงานของเขาคือตอ้งเทศนาสั่งสอนองคพ์ระเยซูคริสตท่ี์มีชีวติอยูเ่พื่อใหค้นท่ีก าลงัจะส้ินใจเพราะถูก
บาดแผลเน่ืองจากการรบ ผูส้อนศาสนาเหล่าน้ีตอ้งออกไปสู่แนวหนา้ขณะท่ีมีการรบอยา่งหนกั บางคน
ถึงแก่ความตายขณะท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  เขาตอ้งไปในแนวรบตามเส้นขนานสามสิบแปด จากหน่วย
น้ีไปยงัหน่วยโนน้เร่ือย ๆ ไป เขาตอ้งท างานในค่ายฝึกดว้ย และท างานในโรงเรียนฝึกนายทหารและ
ท างานในโรงพยาบาล 

ในสมยัเม่ือญ่ีปุ่นยดึครองประเทศเกาหลีศาสนาพิธีทุกอยา่งท าแบบพิธีศาสนาพุทธ เด๋ียวน้ีท า
พิธีตามแบบคริสเตียน เวน้ไวแ้ต่มีผูข้อร้องใหท้  าพิธีอยา่งอ่ืน พิธีฝังศพก็ท าพิธีแบบศาสนาคริสเตียน 

เม่ือคนท่ีถูกเกณฑห์นา้ใหม่ๆ เขา้มารับราชการทหารครูสอนศาสนาประจ ากองทพัก็พดูกบัคน
พวกน้ี 

ขณะเม่ือเกิดสงครามขั้นต่อสู้ยงิกนั และขณะท่ีกองทหารก าลงัเตรียมตวัจะออกปฏิบติัการครู
สอนศาสนาประจ ากองทพัจะน าในการอธิษฐาน ขณะเม่ือทหารท่ีถูกบาดเจด็หรือใกลจ้ะตายถูกน าตวั
เขา้มายงัแนวหลงัครูสอนศาสนาประจ ากองทพัจะเป็นผูน้ าจิตใจของพวกน้ีใหร้ะลึกถึงพระเจา้ ถา้คนท่ี
ไดรั้บบาดเจบ็ไม่เจบ็เกินไปครูสอนศาสนาเหล่าน้ีจะสอนต่อไปถึงเร่ืองความรอดพน้บาปชนิดง่าย ๆ 
โดยใหท้หารหนุ่มเหล่านั้นรับความเช่ือในพระโลหิตไถ่บาปขององคพ์ระเยซู ไม่ใช่เพียงอ่านค าเพลง
สดุดีบทท่ียีสิ่บสามใหฟั้งเท่านั้น หรือไม่ใช่พดูค าอ่อนหวานใหฟั้งเพราะ ๆ เท่านั้น แต่เล่าถึงความรอด
อยา่งครบบริบูรณ์ซ่ึงเป็นความรอดพน้บาปไดเ้ปล่า ๆ โดยไม่เสียมูลค่าใด ๆ เลย เป็นความอดมาจาก
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พระเจา้และน าไปใหเขาโดยตรง ไม่มีการสอนออ้นคอ้มหรือสอนอยา่งเกรงใจ เขาสอนตรง ๆ วา่ 
“ค่าจา้งของความบาปคือความตาย” เขาจะรอดพน้จากไฟนรกไดโ้ดยรับของพระราชทานจากพระเจา้ 
คือรับเอาพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ รับเอาการไถ่บาปจากพระเยซูผูท้รงตายบนไมก้างเขน พระ
โลหิตของพระเยซูองคเ์ดียวเป็นเลือดท่ีลา้งบาปไดเ้ท่านั้น เขาสอนให้รู้จกัสรรคแ์ละนรก 

และเขาไดรั้บผลอยา่งน่าพึงพอใจ คนไม่ต ่ากวา่ยีสิ่บเปอร์เช็นตข์องกองทพับกท่ีประจ าประเทศ
เกาหลีรู้จกัและมีความเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ขอ้น้ีหมายความวา่พวกทหารถูกครูสอนศาสนา
ประจ ากองทพัน ามาให้รู้จกัและรักพระเยซูไม่ต ่ากวา่หน่ึงแสนคน คริสเตียนใหม่พวกน้ีเป็นคริสเตียน
แขง็แรง เคร่งครัด หมัน่ไปนมสัการพระเจา้เสมอ อ่านพระคมัภีร์ทุกวนั และอธิษฐานทุกวนัเป็นประจ า 
โปรดจ าไวว้า่ประเทศเกาหลีมีพลเมืองเพียงสามเปอร์เซ็นต ์ เท่านั้นท่ีเป็นคริสเตียนและคริสเตียนสองใน
สามคนเป็นผูห้ญิง มีบ่อยคร้ังท่ีมีทหารถึง 50 เปอร์เซ็นตท่ี์มาร่วมการนมสัการพระเจา้ในวนัอาทิตย ์

เป็นโอกาสดีแก่ขา้พเจา้ท่ีมีโอกาสเทศนาใหแ้ก่นกัเรียนโรงเรียนนายร้อยประจ าประเทศเกาหลี 
ณ เมืองจินเฮมีนกัเรียนนายร้อยทั้งหมดในโรงเรียนนั้นประมาณส่ีร้อยคน และมีเกือบสามร้อยคนพากนั
มาประชุม  ต่อมาอีกไม่ก่ีสัปดาห์ขา้พเจา้พบนายทหารคนหน่ึงซ่ึงเป็นคริสเตียนดีมาก เขาบอกวา่
นกัเรียนพวกนั้นตั้งกองศึกษาพระคริสตธรรมกนัเอง และเขาขอร้องใหข้า้พเจา้เป็นผูส้อน และมีนกัเรียน
นายร้อยมาศึกษาพระคริสตธรรมถึง 180 คน คนเหล่าน้ีแหละจะเป็นนายทหารผูน้ าชั้นเยีย่มของกองทพั
เกาหลีในอนาคต ขา้พเจา้ถูกขอร้องใหพ้ดูแก่หมู่ทหารในกองคลงัและกองโรงเรียนสืบราชการลบั การ
ประชุมทุก ๆ คร้ังจะมีคนฟังแน่น และทุกคร้ังเจา้หนา้ท่ีประจ ากองทพัจะมาเตือนขา้พเจา้วา่จงเทศนา
พระกิตติคุณแก่เขา จงใหค้นเหล่านั้นตดัสินใจตอ้นรับองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นผูไ้ถ่บาปของเขา 

ปัญหาเร่ืองครูสอนศาสนาอ่ืน ๆ นอกจากศาสนาคริสตไ์ดเ้กิดเป็นปัญหาท่ีกองทพัเกาหลีจะตอ้ง
ขบและปัญหาน้ีไม่ไดม้าจากตวัพลทหาร และไม่มีระเบียบการอนัใดท่ีจะกีดกนัมิใหผู้ส้อนศาสนาอ่ืน
สมคัรเขา้มาเป็นผูส้อนศาสนาในกองทพั 

แต่เม่ือสมยั “ปลดแอก” ทางการเรือนจ าของเกาหลีตดัสินใจวา่จะบรรจุครูสอนศาสนาประจ า
เรือนจ าทางการจึงเชิญผูแ้ทนศาสนาต่าง ๆ ใหไ้ปแสดงปาฐกถาและบรรยายเร่ืองศาสนาของตนในเมือง
ซีอูล และในท่ีสุดใหน้กัโทษ 500 คนลงมติวา่จะเลือกฟังศาสนาอะไรมีผูล้งมติตอ้งการครูสอนศาสนา
พุทธหา้คน  มีส่ีเสียงท่ีตอ้งการพระสงฆโ์รมนัคาทอลิก และมี 491 เสียงตอ้งการคริสเตียนนิกายโปรเตส
แตนท ์ดงันั้นทางการจึงบรรจุครูสอนศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนทใ์ห้เขา้ท างานในเรือนจ า ครูสอน
ศาสนาเหล่าน้ีไดท้  างานหนกัภายในก าแพงคุก เป็นคร้ังเป็นคราวท่ีนกัโทษขนาดฆ่าคนตายและนกัโทษ
ชั้นอุกฤษฎโ์ทษไดเ้ปล่ียนชีวิตใหม่อยา่งน่าอศัจรรย ์ พระเจา้เท่านั้นเป็นผูท้รงทราบการของผูส้อน
ศาสนาคริสตผ์ูซ่ื้อสัตยเ์หล่าน้ี  
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บทที ่10 

คริสตจักรทีคุ่กเข่าอธิษฐาน 

ก่อนท่ีบิลล่ีเกรแฮมจะท างานเทศนาท่ีประเทศองักฤษบิลล่ีขอร้องใหค้ริสเตียนเกาหลีอธิษฐาน
เป็นพิเศษเพื่อกิจการท่ีจะลงมือท า บิลล่ีเกรมแฮมไดไ้ปเยีย่มประเทศเกาหลีและเคยเห็นคริสเตียนชาว
เกาหลีอธิษฐาน  บิลล่ีรู้แน่นอนวา่คริสเตียนชาวเกาหลีรู้จกัวธีิอธิษฐาน บิลล่ีรู้ดว้ยวา่คริสเตียนชาว
เกาหลีเขาอธิษฐานจริงๆ บิลล่ีอยากใหช้าวเกาหลีอธิษฐานเผือ่เพราะการอธิษฐานนั้นจะเกิดผล (พระเจา้
จะทรงตอบ) 

กองทหารจะเดินต่อไปไดถ้า้ทหารทอ้งไม่แหง้ เช่นเดียวกนัถา้อยากใหค้ริสตจกัรเจริญข้ึน
คริสตจกัรตอ้งคุกเข่าอธิษฐานใหม้ากข้ึน ความเจริญของคริสตจกัรเกาหลีเป็นผลของการท่ีเขาอธิษฐาน
กนัจริง ๆถูกแลว้คริสตจกัรยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายประการ แต่เราพดูโดยความจริงวา่คริสตจกัรของ
เขาคุกเข่าลงอธิษฐานกนัจริง ๆ  

ตั้งแต่เร่ิมสงครามเกาหลีเป็นตน้มาคริสตจกัรเกาหลีไดจ้ดัใหมี้การอธิษฐานเวลาเชา้ตรู่แทบทุก 
ๆ คริสตจกัรคริสเตียนพากนัมายงัคริสตจกัรขณะท่ียงัมืดอยู ่ เขาเขา้เฝ้าพระเจา้ดว้ยความร้อนใจเร่ือง
ประเทศและคริสตจกัรของเขาท่ีก าลงัถูกภยัคุกคาม 

เม่ือบิลล่ีเกรแฮมมาเยีย่มกรุงซีอูลเม่ือเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1952 เพื่อนของเขาช่ือบ๊อบเพียร์สไดบ้
อกเร่ืองการอธิษฐานก่อนสวา่งแก่บิลล่ี ๆ เกือบจะไม่เช่ือวา่จะเป็นไปได ้

“คุณคงไม่หมายวา่คริสเตียนทุกคนจะมาประชุมกนัเชา้มืดเช่นนั้นใช่ใหม?” บิลล่ีถามอยา่งไม่
เช่ือใจ “คุณหมายถึงคริสตจกัรท่ีเราเห็นเม่ือวานน้ีคือคริสตจกัรท่ีก าลงัสร้างดว้ยหรือ เขาจะมาประชุม
อธิษฐานกนัเชา้มืดก่อนสวา่งอยา่งนั้นหรือ?” 

เพียร์สตอบอยา่งทา้ทายวา่ “ผมกลา้ทา้ถา้คุณจะต่ืนข้ึนเวลาเชา้ตรู่ 4.30 น. และคุณไปดูเอาเองก็
แลว้กนั” 

บิลล่ีเกนแฮมรับค าทา้ทายและเขาทั้งสองต่ืนข้ึนแต่เชา้มืด ไปดูคริสตจกัรนั้นทั้งมืด ๆ และ
หนาวมาก แน่นอน คริสเตียนพากนัมาประชุมอธิษฐานยงัสถานท่ีท่ีก าลงัก่อสร้าง หลงัคายงัไม่ทนัมุงมี
แค่โครงเคร่ืองบนเท่านั้น ฝาดา้นขา้ง ๆ จะกั้นลมก็ไม่มี และพื้นก็ยงัไม่เสร็จ ต่างคนต่างน าฟืนมาคนละ
ดุน้เพื่อมารองนัง่บนพื้นดินท่ีกลายเป็นน ้าแขง็ ทั้งสองคนช่วยกนันบัปรากฏวา่มีคนมาประชุมตอนเชา้
มืดวนันั้นถึงหน่ึงร้อยแปดสิบเกา้คน 
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นกัเทศน์อเมริกนัทั้งสองคนตอ้งกม้ศีรษะลงรับดว้ยความถ่อมใจ 
ท่านคงนึกไม่ถึงท่ีคริสตสมาชิกหน่ึงร้อยหา้สิบคนออกไปอธิษฐานกนั เวลาเชา้มืดก่อนสวา่งคือ

ก่อนมีการประชุมธุระกิจของสภา และน่าอศัจรรยใ์จท่ีมีนกัเทศน์สองพนัคนไปอธิษฐานก่อนรุ่งอรุณ
เรียกร้องขอการอภยับาปจากพระเจา้ 

เม่ือชาวเกาหลีอธิษฐานไม่มีการคอยกนันาน ๆ จนคนอ่ืนมีความกลา้พอจะน าอธิษฐานได ้ แต่
ชาวเกาหลีอธิษฐานติดต่อกนัไม่ขาดระยะ และมีบ่อยคร้ังท่ีมีสองคนตั้งตน้พร้อมๆ กนั และแต่ละคนก็
ไม่อยากหยดุชงกักลางคนั 

และพวกผูห้ญิงก็เหมือนกนั เวลามาประชุมอธิษฐานจะไม่มีการอายเหนียม เขาจะ “เท” ความ
ตอ้งการออกจากจิตใจของเขาเสนอต่อพระเจา้เท่า ๆ กบัพวกผูช้ายหญิงชาวเกาหลีถูกกดลงเป็นเวลา
หลายศตวรรษ ฉะนั้นท าใหเ้ราแปลกประหลาดใจมากท่ีเป็นหญิงชาวเกาหลีกลา้หาญชาญชยัในการ
ประชุมอธิษฐานโดยเปิดเผยเช่นนั้น 

การอธิษฐานตอนเชา้ ๆ วนัอาทิตยเ์วลานมสัการพระเจา้ นกัเทศน์ท่ีไดรั้บการฝึกหดัมาแลว้
อยา่งดีไม่ใช่เป็นผูผ้กูขาดในการอธิษฐานในท่ีประชุมเท่านั้น แต่จะมี “ผูป้กครอง” หรือ “มคันายก” ของ
คริสตจกัรเป็นผูท่ี้อธิษฐาน และนัน่เป็นเหตุการณ์ปกติประจ าสัปดาห์ของเขาท่ีเดียว และนอกจากนั้น
การอธิษฐานส าหรับเงินถวายทรัพย ์ มคันายกหรือมคันายิกาผูถื้อถุงเงินส าหรับเร่ียไรในท่ีประชุมจะเป็น
ผูน้ าการอธิษฐาน 

การอธิษฐานไดเ้ขา้ครอบครองคริสเตียนชาวเกาหลีเม่ือเขาเขา้ในประตูบา้นหรือเขา้ในท่ีท างาน
เขาจะกม้ศีรษะอธิษฐานเงียบ ๆ ชาวเกาหลียอมรับขอ้น้ีวา่ “ขณะเม่ือข้ึนเรือนจงใหพ้รแก่เรือนนั้น” 
(มทัธิว 10:12) เท่าท่ียอมรับวา่ “พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียว...” (ยอห์น 3: 16)  

การอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้เร่ืองอาหารเขามิไดอ้ธิษฐานเฉพาะการรับประทานอาหารม้ือ
ใหญ่ ๆ สามม้ือเท่านั้น แต่เขาจะอธิษฐานขอบพระคุณไม่วา่จะเป็นน ้าชาสักถอ้ยหน่ึงหรือรับประทาน
ผลไมส้ักผลหน่ึงหรือรับประทานขนมหวานสักช้ินหน่ึง คริสเตียนชาวเกาหลีจะกม้ศีรษะ และหลบัตา
อธิษฐานก่อนรับประทาน อาหารเหล่านั้น แมจ้ะรับประทานน ้าเยน็สักจอกหน่ึง เขามิใช่อธิษฐานใน
นามของพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น แต่เขาจะอธิษฐานขอบพระคุณพระเยซูเสมือนหน่ึงวา่น ้าเยน็ถว้ยนั้น
พระราชทานมาจากองคพ์ระเยซูคริสตโ์ดยตรงทีเดียวคริสเตียนจะหยดุขอบพระคุณพระเยซูก่อนไม่วา่
เขาจะหิวน ้าหรือคอจะแหง้ผากสักเพียงใด 

บางคร้ังผูท่ี้ไม่คุน้เคยจะรู้สึกร าคาญในเม่ือส่งขนมปังและน ้าองุ่นใหค้ริสตสมาชิกเวลารับ 
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ศีลมหาสนิทคริสตสมาชิกทุก ๆ คนจะตอ้งหยดุชะงกัอธิษฐานสั้น ๆ แลว้จึงจะหยบิขนมปังหรือน ้าองุ่น 
ในการเชิญเล้ียงอาหารคร้ังส าคญั ๆ จะตอ้งมีการขอพรขอบพระคุณพระเจา้เสียนาน บางคร้ังจนอาหาร
แทบจะเยน็ชืดหมดรสทีเดียว 

เหตุการณ์ท่ีสัมฤทธ์ิผลเพราะการอธิษฐานก่อนรุ่งอรุณน้ีมีมากมายหลายอยา่ง เช่นเชา้วนัหน่ึง
ขา้พเจา้ขอร้องให้ผูป้กครองคริสตจกัรแห่งหน่ึงอธิษฐาน เขาจึงอธิษฐานดงัน้ี “โอพระบิดาเจา้ขา้ พวก
เราท่ีน่ีมีอาหารไม่พอรับประทาน เรามีเคร่ืองนุ่งห่มไม่เพียงพอ และเราไม่สามารถมีบา้นของตนเองได”้ 
ขา้พเจา้เร่ิมเสียใจท่ีเขาอธิษฐานเช่นน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่ชายคนน้ีคงจะนอ้ยใจแมว้า่ส่ิงท่ีเขาพดูนั้นเป็นความ
จริง แต่ในทนัใดนั้นชายคนนั้นก็อธิษฐานต่อไปถึงส่ิงท่ีเขามี ไม่ใช่ส่ิงท่ีเขาไม่มี “แต่ขา้พเจา้มีความยนิดี
ในพระองค ์ ขา้พเจา้ทั้งหลายมีพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองค”์ และดว้ยประการน้ีขา้พเจา้ไม่เคยได้
ยนิใครอธิษฐานในลกัษณะค าอธิษฐานของพระเยซูเช่นน้ีเลย กล่าวคือชายคนนั้นอธิษฐานเพื่อศตัรูของ
เขาทุก ๆ คน แมก้ระทัง่สตาลินเขาก็อธิษฐานเผื่อดว้ย ในค าอธิษฐานจะไดย้นิเขาอธิษฐานดว้ยถอ้ยค า
ของพระเยซูตามล าดบัเป็นประวติัศาสตร์ทีเดียว “จงรักศตัรูและอวยพรแก่ผูท่ี้แช่งด่าท่าน จงท าคุณแก่ผู ้
ท่ีเกลียดชงัท่าน และจงอวยพรใหแ้ก่ผูท่ี้ประทุษร้ายเค่ียวเข็ญท่าน 

ชาวเกาหลีตอ้งเผชิญกบัการวา่งเปล่าและอากาศหนาว และไม่มีอะไรเลยแมแ้ต่ส่ิงจ าเป็น
ส าหรับชีวติของเขา แต่กระนั้นชาวเกาหลีก็รู้จกัการฟ้ืนใจใหม่และมีชีวติอยูก่บัพระเยซูคริสตผ์ูซ่ึ้ง
ประทบัอยูใ่นสถานสวรรค ์

อีกส่ิงหน่ึงในคริสตจกัรเกาหลีท่ีท าใหห้ลายคนแปลกใจกคื็อเขาอธิษฐานพร้อม ๆ กนัเสียงดงั ๆ 
ต่างคนต่างอธิษฐานเร่ืองของตนเองดว้ยเสียงดงั ตามภาษาของตนเอง บางคร้ังมีคนอธิษฐานพร้อม ๆ กนั
เช่นนั้นเป็นจ านวนร้อย ๆ จ านวนพนั ๆ จะท าใหเ้กิดความวุน่วายหรือ? เปล่าเลย ถา้เราเห็นเขา้คร้ังแรก
จากอาการภายนอก เราจะเห็นเป็นของเปลก แต่ถา้เราอยูไ่ปนาน ๆ เขา้เราจะเขา้ใจวา่คริสเตียนพวกน้ีมี
จิตใจสมานเป็นใจเดียวกนัจริง ๆ ทุกคนท่ีเห็นภาพการอธิษฐานของคริสเตียนเกาหลีแลว้จะเห็นวา่สมอง
ของคนพวกน้ีไม่ไดเ้ล่ือนลอย หรืออธิษฐานเปะปะเร่ือยเป่ือยไปเลย ใบหนา้ของทุก ๆ คนจะเคร่งเครียด
เตม็ไปดว้ยความต่ืนเตน้ บางคนจะเงยหนา้ข้ึนสู่ทอ้งฟ้า บางคนจะกอดมือคุกเข่าลงกบัพื้นกระดาน แต่
ทุก ๆ คนไดรั้บแสงสวา่งจากพระพกัตร์ของพระเจา้โดยตรง 

เชา้ตรู่วนัหน่ึงขา้พเจา้ไปในการประชุมอธิษฐานในเม่ือเขาจวนจะเลิกอยูแ่ลว้ ขา้พเจา้ไดเ้ห็น
ลกัษณะท่าทางของคนเหล่านั้นประมาณมากกวา่หน่ึงพนัคน บางคนก็ขอบพระคุณ บางคนสรรเสริญ
พระเจา้ บางคนทูลเสนอขอร้อง บางคนอธิษฐานเงียบ ๆ บางคนก็พดูเสียงดงั บางคนก็ตะโกน บางคน
เอามือทุบดินกระทืบเทา้ท าใหข้า้พเจา้นึกถึง “กองทพัมหึมาท่ีมีพลงัดุจคล่ืนในมหาสมุทร” 
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ค าอธิษฐานของเขาไดรั้บตอบหรือเปล่า? แน่นอนเขาไดรั้บตอบทุกคน แต่ไม่ใช่ไดรั้บอยา่งท่ี
เขาขอทุกอยา่ง “เพราะวา่ความคิดของเรา (ของพระเจา้) ไม่เหมือนความคิดของเจา้ (มนุษย)์ ทางของเรา
ก็ไม่เหมือนทางเจา้ พระเจา้ตรัสวา่ดงันั้น” 

การตอบค าอธิษฐานมีทุก ๆ วนั ไม่ใช่ตอบในทางอิทธิฤทธ์ิและมหศัจรรยเ์สมอทุก ๆ ที แต่ถึง
กระนั้นก็ไดรั้บค าตอบทุกคร้ัง การร้องขอในค าอธิษฐานท่ีพระเยซูทรงสอนใหส้าวกของพระองค ์จะรับ
ค าตอบไดโ้ดยปราศจากเป็นมหิทฤทธ์ิหรือการอศัจรรยเ์ช่น “ขอประทานอาหารเล้ียงขา้พเจา้ทั้งหลายใน
กลางวนัน้ี” “ขอยกโทษของขา้พเจา้” และ “ขออยา่น าขา้พเจา้เขา้ไปในการทดลอง แต่ขอใหพ้น้จากการ
ชัว่ร้าย” มีแต่ขอ้เดียวซ่ึงตอ้งเป็นการอศัจรรยจึ์งจะส าเร็จคือ “พระทยัของพระองคส์ าเร็จในสวรรค์
อยา่งไร ก็ใหส้ าเร็จในแผน่ดินโลกเหมือนกนั” น่ีแหละเป็นการอศัจรรยเ์หนืออิทธิฤทธ์ิทั้งปวง 

ค าตอบค าอธิษฐานท่ีไดร้บก็คือ ไดรั้บพระพรพระคุณก็ทวยีิง่ข้ึน ก าลงักายไดก้ลบัคืนมา พระ
ปัญญาทรงพระราชทานให ้ ความเช่ือทวยีิง่ข้ึน ความบาปไดย้กใหจิ้ตใจก็บริสุทธ์ิยิง่ข้ึน พระเจา้ทรงน า 
ส่ิงท่ีจ  าเป็นพระเจา้ก็ประทานให ้ ความวติกกงัวลใจก็หมดไป ความยุง่ยากไดพ้น้อุปสรรค ความทดลอง
ใจไดช้ยัชนะ หลายคนไดรั้บความรอด คนบาปไดก้ลบัมาหาพระเจา้ ความคิดและสมองก็แจ่มใสข้ึน 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ไดไ้หลหลัง่ลงมา พระนามของพระเจา้ไดรั้บการสรรเสริญ 

แต่การมหศัจรรยก์็ติดตามมาดว้ย “การอธิษฐานดว้ยความเช่ือจะกระท าใหใ้จผูท่ี้ป่วยนั้นรอด 
และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงโปรดใหเ้ขาหาย” การอธิษฐานส าหรับคนเจบ็ป่วย ของคริสเตียนเกาหลี
เป็นของปกติและเป็นเร่ืองสามญัเท่านั้น การรักษาใหห้ายโรคท่ีเราอาจถือวา่ไม่ใช่เป็นของมหศัจรรย ์ ก็
เป็นส่ิงท่ีเขาถือวา่พระเจา้ไดท้รงกระท า และเป็นส่ิงมหศัจรรยใ์นสายตาของเขาและมีการหายโรคหลาย
รายท่ีอธิบายไม่ไดเ้วน้แต่อาศยัความเช่ือเท่านั้น ชาวเกาหลีรู้วา่พระเจา้ทรงรักษาความเจบ็ป่วยเม่ือ
พระองคท์รงพระทยั และนัน่ก็เพียงพอแลว้ 

วนัหน่ึงขา้พเจา้ถูกเชิญไปอธิษฐาน ณ หมู่บา้นของหญิงคนหน่ึงท่ีถูกผสิีง ต่อมาอีกหลายหก
เดือนขา้พเจา้ไปเยีย่มหญิงนั้นและถามวา่เป็นอยา่งไรบา้ง “พระเจา้ทรงรักษาใหห้ายแลว้” เป็นค าตอบ
ง่าย ๆ ของเขา 

เป็นเวลากวา่สามสิบปีท่ีพระเจา้ทรงใชน้กัเทศน์ชาวเกาหลีผูเ้รืองนาม ช่ือกิมอ๊ิกดู พระเจา้ทรง
ใชค้นน้ีใหท้  าการฟ้ืนฟูใหญ่โตตลอดแหลมเกาหลี เขาไดต้ั้งเวลาไดทุ้กวนั เพื่ออธิษฐานส าหรับคน
เจบ็ป่วย หลงัจากไดอ้ธิษฐานในรุ่งอรุณเป็นประจ าวนัแลว้ ชายคนน้ีไม่ไดอ้า้งลทัธิพิเศษอะไรเลยวา่ เขา
ไดรั้บพระพรในการรักษาโรค เขาไดอ้ธิษฐานขอพระเจา้ใหพ้ระราชทานพระคุณของพระองคเ์ท่านั้น มี
รายงานมาวา่ทุก ๆ แห่งท่ีเขาไปเยีย่มเยยีนจะมีคนหายโรคอยา่งมศัจรรยเ์ขาไดใ้หค้นเหล่านั้นเป็นพยาน
ยนืยนัวา่เขาไดห้ายโรคจริง ๆ เม่ือพระกิตติคุณแผอ่อกไป ประชาชนก็ไหลหลัง่กนัเขา้มาคนง่อยคนเขยก
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และคนตาบอดพากนัมา พวกอยากรู้อยากเห็นและพวกอนัธพาลก็พากนัเขา้มาดูของแปลก ๆ ดว้ย  
ทนัใดนั้นเขาเห็นวา่การท่ีท าเช่นนั้นเป็นภยัต่อการเทศนาประกาศพระกิตติคุณเพื่อคนบาปจะไดรั้บความ
รอด เขาจึงเลิกอธิษฐานเพื่อคนป่วยในท่ีเปิดเผย แต่ไดอ้ธิษฐานของพระเจา้ทรงรักษาโรคเป็นรายบุคคล 

พระเจา้ทรงส าแดงอิทธิฤทธ์ิและมหศัจรรยมิ์ใช่หรือท่ีพระองคท์รงช่วยชาวเกาหลีใหพ้น้จาก
อ านาจของญ่ีปุ่น? เป็นเวลาสามสิบหา้ปีท่ีเขาไดอ้ธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ อ านาจของญ่ีปุ่นดูเหมือนจะ
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่พน้ ชาวเกาหลีหมดหวงัท่ีจะพน้จากอ านาจของญ่ีปุ่นไดแ้ละไม่มีประเทศใดท่ี
สนใจจะช่วยเหลือชาวเกาหลีใหพ้น้แอกของญ่ีปุ่น รัฐบาลญ่ีปุ่นท าความทารุณแก่คริสเตียนเกาหลีมาก 
เหตุการณ์รุนแรงมากข้ึนในรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศวา่พระแม่เจา้สุริยาเป็นพระเจา้องคท่ี์หน่ึงและพระเยโฮ
วาห์เป็นพระเจา้องคท่ี์สอง การจบักุม การขงัตราง การเฆ่ียนตีและการทรมานต่าง ๆ เกิดข้ึน แลว้ก็การ
อธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ 

ทนัทีทนัใดญ่ีปุ่นโจมตีประเทศอเมริกา หมู่เกาะฟิลิปปินส์ถูกยดึครองและหมู่เกาะอ่ืน ๆ อีกใน
มหาสมุทรแปซิฟิกถูกยดึครอง อะลาสกาถูกคุกคาม และไม่ชา้จะตอ้งเซ็นสัญญาสันติภาพในท าเนียบ
ขาว ณ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 

“แต่คริสตจกัรร่วมใจกนัอธิษฐาน” 
แลว้ทนัท่ีทนัใดญ่ีปุ่นแพส้งคราม และเกือบจะไม่ทนัขา้มคืนญ่ีปุ่นถอนก าลงัทหารออกไปจาก

เกาหลีหมดส้ิน เป็นการอศัจรรยห์รือ? แน่นอน 
บดัน้ีคริสตจกัรก าลงัทูลขอต่อพระเจา้ใหเ้อาอ านาจท่ีใหญ่ยิง่กวา่อ านาจท่ียิง่ใหญ่กวา่อ านาจของ

ญ่ีปุ่นไปเสียจากเกาหลี อ านาจน้ีเป็นอ านาจต่อสู้พระเจา้และเป็นอ านาจท่ีปฏิเสธไม่ยอมรับเช่ือพระเจา้ 
ศตัรูใหม่น้ีไม่มีความเมตตาปรานีเลยศตัรูใหม่น้ีไม่สนใจวา่อะไรผดิอะไรถูก อาณาจกัรเกาหลีถูก
แบ่งแยก ประเทศถูกท าลาย แผน่ดินถูกคุกคามสหประชาชาติของโลกดูเหมือนจะยนืน่ิงเฉย 

“แต่คริสตจกัรก็ยงัร่วมใจกนัอธิษฐานต่อไปจนถึงเวลาน้ีทุก ๆ เวลาเชา้ตรู่” ทุก ๆ เชา้มืดก่อน
สวา่งไม่วา่คริสตจกัรเล็กหรือใหญ่ทูลอธิษฐานขอต่อพระเจา้ “โอพระองคผ์ูท้รงทราบวา่เหตุการณ์น้ีเป็น
อะไร ขา้พเจา้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค”์ 

พระเจา้จะสดบัฟังค าอธิษฐานน้ีหรือไม่? แน่นอนพระเจา้จะทรงฟัง พระองคจ์ะทรงกระท าการ
อิทธิฤทธ์ิหรือ? แน่นอนพระองคจ์ะทรงกระท า แต่เวลานั้นเป็นของพระองค ์และพระองคจ์ะทรงกระท า
ตามวธีิของพระองคเ์องเพื่อพระเกียรติของพระองค ์ 
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บทที ่11 

เพชรจากโคลน 

ฝงูคนเดินเขา้มาเป็นหมู่ผา่นประตูร้ัวคริสตจกัรเขา้มาเป็นเด็กทุกขนาด และรูปร่างผอมโซ
เส้ือผา้ขาดปุปะและบา้งก็ใส่เส้ือผา้ท่ีไม่สู้จะเหมาะสมกบัร่างของผูใ้ส่นกั 

แต่ถา้จะพินิจดูใหถ่ี้ถว้นแลว้เด็กพวกน้ีมีมือและใบหนา้สะอาด และภาษาท่ีเขาใชพ้ดูก็สะอาด
ดว้ย 

เด็กเป็นจ านวนร้อย ๆ พากนัเดินตุหรัดตุเหร่ย  ่าตรอกท่ีมีแต่โคลนผา่นประตูร้ัว และข้ึนบน
บนัไดชนัเขา้ไปนัง่ในโบสถ์แห่งหน่ึง เด็กพวกนั้นเขา้ไปนัง่สงบเงียบเป็นแถว ๆ บนพื้นหอ้งท่ีมีเส้ือปูไว ้
และเด็กพวกน้ีไม่ลืมท่ีจะกม้ศีรษะลงหลบัตาและอธิษฐานสั้น ๆ ตามภาษาของเด็ก ๆ 

ในเวลาไม่ชา้คริสตจกัรนั้นก็มีเด็กมานัง่เรียบร้อยถึงสามพนัคน แมจ้ะมีเคร่ืองแต่งตวัท่ีน่า
สมเพชก็ยงัอยูใ่นระเบียบท่ีดี เราเกือบจะไม่เช่ือตาของเราเองวา่เด็กท่ีนุ่งผา้ขาดกะรุ่งกะริงเช่นนั้นจะนัง่
สงบเสง่ียมเรียบร้อย 

เม่ือผูน้ ากล่าวเปิดประชุมร้องเพลงแลว้ มีเด็กหญิงอายสิุบขวบคนหน่ึงท่าทางองอาจข้ึนมาบน
เวที และยกดินสอข้ึนใหจ้งัหวะ 

“เม่ือพระเยซู เม่ือพระเยซู  
มาเลือกหา ผูเ้ป็นศิษย ์
อุปมาเหมือน พลอยเพชรวเิศษ 
ท่านทรงโปรดท่ีสุด” 
ภาพนั้นท าใหข้า้พเจา้นึกถึงครูสอนวชิาเคมีท่ีใหน้กัเรียนไปหาโคลนท่ีสกปรกท่ีสุดในเมืองมา

ใหค้รู นกัเรียนไปขดุโคลนท่ีสกปรกท่ีสุดขา้งร่องน ้าใกลโ้รงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึงมาใหค้รู 
“วตัถุน้ีประกอบข้ึนดว้ยของหา้อยา่ง” ท่านอาจารยผ์ูอ้าวุโสกล่าวแก่นกัเรียน คือมี ดินเหนียว 

ทราย ข้ีเขม่า ของเน่าเป่ือย และน ้า เราเรียกส่ิงน้ีวา่โคลน มนุษยท์  าประโยชน์อะไรกบัวตัถุท่ีสกปรก
เหล่าน้ีไม่ไดม้ากนกั แต่พระเจา้ทรงสามารถท าส่ิงสวยงามออกจากของสกปรกเหล่าน้ีได ้ จากดินเหนียว
ท่ีพระเจา้ทรงสามารถท าทบัทิมและนิลสีครามออกมาให้มนุษยช์มได ้ จากกรวดทรายพระเจา้ทรงท าให้
มีหินลายพลอยสีต่าง ๆได ้ จากเขม่าหรือถานท าให้เป็นเพชร และจากวตัถุเป่ือยเน่าใหก้ลายเป็นตน้
กุหลาบและท าน ้าใหก้ลายเป็นหิมะไดม้นุษยท์  าส่ิงน้ีไม่ไดแ้ต่พระเจา้ทรงสามารถท าได ้
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ถูกแลว้พระเจา้ทรงท าเพชรพลอยจากของโสโครกและในท านองเดียวพระเจา้ทรงเปล่ียนมนุษย์
น่าสมเพชใหเ้ป็นเพชรพลอยท่ีน่าชมต่อหนา้ขา้พเจา้ ณ บดัน้ี 

เด็กท่ีแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ขาดกะรุ่งกะร่ิงเป็นผา้ข้ีร้ิวเช่นน้ีโดยมากมาจากครอบครัวท่ียากจนมาก 
บา้นของเด็กพวกน้ีเป็นบา้นท าดว้ยเศษไม ้ เศษกระดาษแขง็ ๆ และท าจากเศษถงัสงักะสี หอ้งท่ีอยู่
โดยมากเป็นห้อง ๆ เดียว อยูก่นัอยา่งแออดัตามริมแม่น ้าใกล ้ๆ โรงงานอุตสาหกรรมหรือใกล ้ๆโรงเก็บ
สินคา้ คนพวกน้ีก็จนท่ีสุดเพราะเป็นพวกท่ีล้ีภยัมาจากเกาหลีเหนือ ซ่ึงไดสู้ญเสียทรัพยส์มบติัทั้งหมดท่ี
เขามีอยูแ่ละหนีกนัมาแต่ตวัเท่านั้น พอ่แม่ของเด็กเหล่าน้ีไม่สามารถส่งลูกของตนเขา้โรงเรียนได ้ เพราะ
ในเกาหลีแมแ้ต่โรงเรียนประชาบาลก็ตอ้งเสียค่าลงทะเบียนและเสียค่าเล่าเรียน พ่อแม่ของเด็กเหล่าน้ี
ตอ้งท างานตวัเป็นเกลียวตลอดวนั ฉะนั้นจึงไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนเร่ืองการประพฤติลูกของตนได้
ตามปกติเด็กพวกน้ีจะสมคบกนัเขา้เป็นหมู่ ๆ เท่ียวลกัเล็กขโมยนอ้ยและเล่นเป็นพาลเกเรตามแต่โอกาส
เหมาะ 

แต่บดัน้ีเด็กเหล่านั้นเขา้มาอยูใ่นคริสตจกัรและร้องเพลง 
“ถึงยงัเด็กอยู ่ถึงยงัเด็กอยู ่
ถา้รักพระผู ้ไถ่โทษ 
ดุจดงัเพชรส าหรับมงกุฎ 
พระทรงโปรดท่ีสุด 
สโมสรเรียนพระคมัภีร์ในเมืองเตกูจดัใหมี้การแจกประกาศนียบตัร เม่ือร้องเพลงสรรเสริญพระ

เจา้จบแลว้หวัหนา้ก็เรียกใหค้นน าอธิษฐานคนละประโยค ไม่มีการชกัชา้ใหเ้สียเวลาเลย เสียงเล็ก ๆ จาก
คนนั้นแลว้ต่อมาคนน้ี ออกเสียงอธิษฐานชดัถอ้ยชดัค า ดว้ยความเคารพและขอบพระคุณพระเจา้ดว้ย
ความจริงใจ เป็นค าทูลอธิษฐานของเด็กซ่ึงท่ีใหเรารู้สึกแปลกใจมาก เด็ก ๆ พวกน้ีบางคนอายเุพียงแปด
ถึงสิบขวบเท่านั้น เด็ก ๆ พวกน้ีไม่ไดส้ักแต่วา่อธิษฐานเพียงสวดมนตต์ามขอ้ท่องจ าเท่านั้น แต่เด็ก
เหล่านั้นอธิษฐานดว้ยชีวิตจิตใจจริง ๆ และอธิษฐานออกมาจากใจจริง 

ขอ้พระคมัภีร์ท่ีเป็นบทท่องจ าท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีทุกคนจ าไดคื้อ ลูกา 2: 52 และระเบียบการจดัใหมี้
การท่องขอ้พระคมัภีร์คนเดียวบา้งและท่องพร้อม ๆ กนัทั้งหมู่บา้งสลบักนัไป สโมสรเรียนพระคมัภีร์น้ี
มีมิชชนันารีคนหน่ึงช่ือ แฟรนซีส คินสะเล่อร์ จดัให้มีข้ึนในประเทศเกาหลีเม่ือประมาณยีสิ่บหา้ปี
มาแลว้ ณ เมืองปองยางเดิมทีเดียวสโมสรชนิดน้ีตั้งข้ึนเป็นแบบโรงเรียนกลางคืนส าหรับเด็ก ๆ ท่ีไม่
สามารถเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีญ่ีปุ่นจดัตั้งข้ึนซ่ึงมีจ านวนจ ากดั และประสงคจ์ะใหน้กัศึกษามหาวทิยาลยั
และนกัเรียนโรงเรียนพระคริสตธรรมหารายไดจ้ากการสอนนกัเรียนกลางคืนเช่นนั้นดว้ย 
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แต่ทางรัฐบาลไม่อนุญาตให้จดัท าโรงเรียนเช่นนั้นใครจะจดัตั้งโรงเรียนข้ึนโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตไม่ได ้และทางการจะไม่ อนุญาตใหมี้โรงเรียนเลย เวน้แต่จะมีอาคารหรือสถานท่ี มีครูท่ีทรงคุณ
วติุและมีเงินทุนในการจดัท า 

“เราจะสอนพระคมัภีร์ไดไ้หม?” เป็นค าถามของมิชชนันารี 
“ครับ คุณสอนพระคมัภีร์ก็สอนได ้และจะสอนอยา่งอ่ืนอีกไม่ได”้ 
มิสเตอร์คินสะเล่อร์ผูไ้ม่ยอมทอ้ถอยจึงจดัใหมี้ระเบียบการอ่านการเขียนและเรียนเลขโดยใช ้

ขอ้พระคมัภีร์เป็นหลกั เม่ือสถาบนัท่ีตั้งข้ึนใหม่น้ีเรียกกวา่โรงเรียนไม่ไดจึ้งเรียกวา่ “สโมสรพระคมัภีร์” 
(ภาษาเกาหลีเรียกวา่ “กรู๊อคบู”) 

หลกัสูตรด าเนินตามแนวขอ้พระคมัภีร์ท่ีวา่ “พระเยซูก็ไดจ้  าเจริญข้ึนในฝ่ายสติปัญญา ในฝ่าย
กาย และเป็นท่ีชอบจ าเพราะพระเจา้ และต่อหนา้คนทั้งปวงดว้ย” คือเจริญข้ึนทางสมอง ทางร่างกาย ทาง
จิตวิญญาณ และทางสังคม มีหลกัสูตรท่องจ าพระคมัภีร์เรียนพระคมัภีร์และนมสัการพระเจา้ 

มีนกัเรียนเป็นจ านวนร้อย ๆ ซ่ึงเรียนพระคมัภีร์แบบสโมสร เด๋ียวน้ีนกัเรียนเหล่านั้นบางคนอยู่
ในมหาวทิยาลยั และบางคนอยูใ่นโรงเรียนพระคริสตธรรม ซ่ึงบดัน้ีเป็นคนก าลงัท างาน ของพระเจา้อยู่
หรือไม่ก็เป็นครูสอนในโรงเรียน คริสเตียนผูน้ าเหล่าน้ีแหละไดต้ั้งสโมสรเรียนพระคมัภีร์ทัว่ประเทศ
เกาหลี สโมสรเหล่าน้ีเปิดบริการข้ึนในอาคารของคริสตจกัรบา้ง หอประชุมสาธารณะบา้ง และบางแห่ง
ใชโ้รงเล้ียงเด็กก าพร้าเป็นสถานจดัสโมสร หรือมีสถานท่ีใดจดัข้ึนไดก้็ตั้งทนัทีมีครูหลายคนท่ีสมคัร
สอนใหเ้ปล่า ๆ และในเวลาเดียวกนัก็มีนกัศึกษาหลายคน ตอ้งเล้ียงชีพดว้ยการสอนชนิดนั้นดว้ย 

มีเด็กเรียนพระคมัภีร์ท่ีสโมสรเรียน พระคภัมีร์ท่ีมาร่วมในเมืองเตกปูระมาณสามพนัคน และมี
ประมาณหกพนัคนท่ีมาร่วมในเมืองซีอูล และมีอีกหลายร้อยหลายพนัคนในเมืองอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมจ านวน
เด็กท่ีเป็นสมาชิกของสโมสรเหล่าน้ีแลว้มีไม่นอ้ยกวา่หกหม่ืนแปดพนัคนและเด็กเหล่าน้ีแหละท่ี
อยา่งไร ๆ ก็ตามไม่มีโอกาสเขา้โรงเรียนเลย และเด็กหกหม่ืนแปดพนัคนน้ีแหละไดรั้บการศึกษาแบบค
ริสเตียน 

พระเจา้ทรงมีวธีิการณ์อนัดึกด าบรรพข์องพระองคท่ี์จะช่วยประเทศเกาหลีท่ีถูกภยัสงคราม เขา้
มาท าร้ายประเทศจนยอ่ยยบั โดยช่างเด็ก ๆ จากแดนสมเพชเหล่าน้ีแหละใหเ้ป็นเพชรพลอย 

“ดุจดาราประกายพฤกษ ์
ดุจเพชรพลอยในมงกุฎ 
ศิษยพ์ระองคจึ์งจะส่องแสง 
ไพโรจน์มาจากท่าน 
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บทที ่12 

คริสตจักรพืน้เมอืง 

ไม่ก่ีปีมาน้ีเองขา้พเจา้มีโอกาสขบัรถไปบนแม่น ้ายาลูซ่ึงไม่ใช่ริมน ้าแต่บนน ้าทีเดียว เพราะหนา้
หนาวน ้ากลายเป็น น ้าแขง็หนาตั้งหลายฟุต จึงสามารถ ขบัรถหรือใชเ้กวยีนลากขา้มน ้าแขง็ได ้ มีบาง
แห่งเท่านั้นท่ีน ้าไหลเช่ียวมากจนน ้าแขง็ไม่ติดกนัเป็นกอ้น หนา้หนาวน ้าในแม่น ้าเป็นน ้าแขง็อยูต่ ั้งส่ี
เดือน ชาวจีนใชเ้กวยีนเทียมดว้ยมา้ แมนจูเรียส่ีหรือหา้ตวัลากเกวยีน ขา้มแม่น ้าในฤดูหนาว 

ขณะท่ีขา้พเจา้ขบัรถไปบนน ้ าแขง็บนแม่น ้ายาลูรถยนตเ์ก่าแก่สมยัโบราณของขา้พเจา้ก็เกิดเสีย 
ขา้พเจา้รู้แน่วา่จะท าการซ่อมแซมหมดในเวลามืดและหนาวเช่นน้ีคงไม่ส าเร็จ คงจะท าใหเ้พียงซ่อมแซม
เล็กนอ้ยเท่านั้นขา้พเจา้รู้วา่มีคริสตจกัรแห่งหน่ึงตั้งอยูห่่างจากรถท่ีเสียน้ีประมาณสามไมล ์ ขา้พเจา้ไม่
เคยไปคริสตจกัรนั้นเลยแต่รู้จกัเจา้หนา้ท่ีบางคนท่ีมาประชุมอบรมและท่ีมาประชุมสภาคริสตจกัร 
ขา้พเจา้ไม่กลา้ขบัรถฝ่าความมืดไปในท่ีอา้งวา่งเช่นนั้น และก็ไม่สามารถจะไปยงัจุดหมายปลายท่ี
ขา้พเจา้ตั้งใจจะไป ขา้พเจา้ส่งผูช่้วยคนหน่ึงล่วงหนา้ไปสืบหาคริสตจกัรแห่งนั้น 

ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัขบัรถยนตข์องขา้พเจา้ซ่ึงเดินไม่สะดวกนกัแล่นไปบนแม่น ้าซ่ึงมีหิมะปก
คลุม และก าลงัเร่ิมมืดตอนหวัค ่า ขา้พเจา้สังเกตไดว้า่มีคนสองคนก าลงัคอยขา้พเจา้อยูแ่ลว้ 

ห่ออาหารและมว้นท่ีนอนของขา้พเจา้มีคนหามข้ึนไปบนบา้นริมฝ่ังซ่ึงเจา้ของบา้นใจดีให้
ขา้พเจา้พกั ขณะท่ีขา้พเจา้นัง่รับประทานอาหาร มีแกงจืดกะหล ่าปลีและขา้วหุงเป็นอาหารเยน็ม้ือนั้นอยู ่
ผูป้กครองคริสตจกัรมาถามขา้พเจา้วา่ จะเตม็ใจน าประชุมในคริสตจกัรคืนนั้นหรือไม่? ขา้พเจา้ก็บอกวา่
ได ้ แต่ยงัสงสัยวา่จะมีคนมาประชุมกนัอยา่งไร บรรดาสมาชิกก็ไม่รู้วา่ขา้พเจา้จะมาและคืนวนันั้นก็
ไม่ใช่คืนท่ีมีการประชุมปกติ และหมู่บา้นก็ไม่มี เป็นละแวกของชาวนาท่ีตั้งบา้นเรือนกระจดักระจายกนั
อยูเ่ป็นหยอ่ม ๆ ผดิกบัชาวนาเกาหลีภาคใตท่ี้อยูร่วมกนัเป็นหมู่บา้นท าดว้ยกระโจมมุงหญา้หรือใชใ้บ
จากมุงหลงัคา (เหมือนกบัชาวนาเมืองไทย)  

“ส่งคนไปบอกก็ได ้ เขามากนัเองละครับ” เจา้ของบา้นรับรอง ฉะนั้นขา้พเจา้จึงรับค าเชิญ 
ขา้พเจา้คิดวา่ คงจะมีคนมาประชุมราว ๆ 15-20 คนเป็นอยา่งมาก 

สักครู่หน่ึงต่อมาเราก็ไปท่ีอาคารของคริสตจกัรขา้พเจา้แปลกใจมากท่ีพบอาคารสมยัใหม่ก่ออิฐ
ถือปูนมีกะจกสีกรุหนาต่าง พื้นขดัมนัอยา่งดี มีออร์แกน มีธรรมสาน์ และเกา้อ้ี พร้อมกบัมา้ยาว ๆ 
ส าหรับคนร้องเพลง 
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และขา้พเจา้ยิง่แปลกใจมากกวา่นั้นอีกท่ีเห็นคนมาประชุมคืนวนันั้นสองร้อยสามสิบคน แต่งตวั
นัง่คอยขา้พเจา้อยูแ่ลว้ การประชุมด าเนินไปอยา่งดี และเขาสนใจฟังจริง ๆ   

ภายหลงัท่ีอธิษฐานปิดประชุมแลว้ผูป้กครองของคริสตจกัรนั้นมาบอกแก่ขา้พเจา้วา่ “ท่าน
อาจารยเ์ป็นมิชชนันารีคนแรกท่ีมาเยีย่มคริสตจกัรของเรา” 

ต่อมาอีกปีหน่ึงหรือสองปีขา้พเจา้มีโอกาสไปอบรมพระคมัภีร์ในคริสตจกัรนั้น กลางคืนมีคน
มาประชุมไม่ต ่ากวา่เจ็ดร้อยคน และคนเหล่าน้ีมาจากไหนขา้พเจา้ไม่สามารถบอกได ้

ณ ท่ีนั้นแหละคริสตจกัรน้ีซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ายาลูตอนเหนือ คริสตจกัรน้ีคริสเตียนชาวเกาหลี
เป็นผูก่้อตั้งข้ึน ตวัอาคารของคริสตจกัรก่อสร้างข้ึนดว้ยเงินของคริสเตียนชาวเกาหลีและโดยแรง ของ
ชาวเกาหลีทั้งส้ินคริสตจกัรมีตึกเรียนรววีารศึกษา มีคณะยวุชน มีพวกนกัร้อง ๆ เพลงถวายพระเกียรติ 
และมีสมาคมสตรีส าหรับส่งเสริมมิชชนันารี แต่คนพวกน้ีไม่เคยเห็นหนา้ของมิชชนันารีเลย น่ีแหละ
เป็นคริสตจกัรพื้นเมืองจริง ๆ 

แต่กระนั้นยงัไม่ใช่เป็นของแปลกหรือมีขอ้ยกเวน้เพราะคริสตจกัรเกาหลีทั้งหมดเป็นคริสตจกัร
ประจ าพื้นเมืองอยูแ่ลว้ ความจริงคริสตจกัรเป็นเร่ืองท่ีฝังลึกเขา้ไปในชีวติจิตใจของชาวนาเกาหลีนาน
มาแลว้  

เม่ือ ค.ศ. 1885 ดอกเตอร์ฮอเรส แกรนทอ์นัเดอร์วดูเป็นมิชชนันารีต่างดา้วคนแรกไปถึง 
ประเทศเกาหลี อนัเดอร์วดูพกัอยูท่ี่กรุงซีอูลไม่ก่ีสัปดาห์เม่ือผูแ้ทนชาวเกาหลีไดม้าหาท่าน 

“พวกเราเป็นคริสเตียนเราอยูใ่กลท้ะเลในจงัหวดัหวงัเฮ เราอยากเชิญท่านอาจารยไ์ปเยีย่มเรา” 
ชาวเกาหลีพวกนั้นพดูกบัอาจารยอ์นัเดอร์วดู 

“พวกคุณหมายวา่อะไรท่ีวา่เป็นคริสเตียนแลว้?”ดอกเตอร์อนัเดอร์วดูถามอยา่งไม่แน่ใจ “ผม
เป็นมิชชนันารีคนแรกท่ีมาถึงประเทศเกาหลี ถึงเมืองซีอูลไม่ถึงสัปดาห์ และยงัไม่เคยออกไปสอนท่ี
ไหนเลยแลว้พวกคุณจะวา่เป็นคริสเตียนแลว้ไดอ้ยา่งไร ผมยงัไม่เขา้ใจ?” 

“พวกเราอยูใ่กลท้ะเลและเป็นชาวประมง บางคร้ังเราไปเยีย่มประเทศจีน และมีบางคนในพวก
เราไดย้นิเร่ืองของพระเยซูจากประเทศจีน เพื่อนของเราคนหน่ึงรู้จกัภาษาจีนและอ่านหนงัสือจีนไดดี้ 
เขาซ้ือพระคมัภีร์เป็นภาษาจีนมาเล่มหน่ึง เขาอ่านและอธิบายใหพวกเราฟัง เราเช่ือและเขา้ใจ เราจึงสร้าง
อาคารประจ าคริสตจกัรของเราแห่งหน่ึง เราจดัให้มีการนมสัการพระเจา้เหมือนกบัท่ีเขาท ากนัใน
ประเทศจีน ฉะนั้นขอเชิญอาจารยไ์ปเยีย่มพวกเราบา้ง” 

ดอกเตอร์อนัเดอร์วดูใชล้าเป็นพาหนะออกไปเยีย่มคริสเตียนหมู่นั้นท่ีต าบลซอไร ท่ีริมฝ่ังทะเล
เหลืองแน่นอน  อนัเดอร์วดูไปพบคริสตจกัรเล็ก ๆ ตั้งอยูท่ี่นัน่แลว้ มีผูใ้หญ่ประมาณห้าสิบคนและมีเด็ก
เป็นจ านวนมาก อนัเดอร์วดูสอบถามคนท่ีจะเตรียมตวัรับบพัติศมาและไดถ้ามค าถามยาก ๆ แก่คน
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เหล่านั้นหลายขอ้ และมีมากกวา่ยีสิ่บคนท่ีมีความรู้เร่ืองพระเจา้ วา่พระเจา้ทรงเตรียม ทางรอดพน้บาป
โดยการหลัง่พระโลหิตบนไมก้างเขน อนัเดอร์วดูรู้แน่นอนวา่คนพวกนั้นเดินตามค าสอนของพระกิตติ
คุณจริงๆ  เม่ือไปเยีย่มคร้ังแรกก็ตั้งตน้ใหศี้ลบพัติศมาและรับเหล่านั้นเขา้เป็น คริสตสมาชิกของ
คริสตจกัร 

เรารู้สึกเสียใจอยา่งยิง่ท่ีคริสตจกัรนั้นตั้งอยูเ่หนือเส้นขนานสามสิบแปด ฉะนั้นเราจึงไม่รู้เร่ือง
ของคริสตจกัรนั้นมากนกั แต่เรารู้วา่มีคริสเตียนหลายพนัคนในจงัหวดันั้นได ้ ถูกฆ่าตายก่อนท่ี
คอมมิวนิสต ์จะถอยทพัเม่ือ ค.ศ. 1950 

ตั้งแต่กลบัมาจากเยีย่มบา้น (สหฐัอเมริกา) ขา้พเจา้มีโอกาสไปพิธีฉลองโบสถใ์หม่ของ
คริสตจกัรหลาย ๆ แห่งในละแวกท่ีเราอยู ่ มีบางคริสตจกัรตอ้งสร้างแลว้ถึงสองคร้ังท่ีสาม เพราะอาคาร
เดิมท่ีสร้างแลว้ถึงสองคร้ังคบัแคบเกินไป และแต่ละแห่งไม่เคยมีมิชชนันารีไปเยีย่มเลยเป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่สิบหา้ปี 

ขา้พเจา้ไปเยีย่มคริสตจกัรใหม่ๆ ประมาณสามสิบแห่งท่ีตั้งข้ึนภายในหน่ึงปี บางแห่งมีคริสต
สมาชิกประมาณส่ีร้อยคนและมีตวัโบสถป์ระจ าคริสตจกัรอยา่งดีบางแห่งก็เป็นเตน้ทใ์หญ่หรือเป็นบา้น
ท่ีซ่อนใหม่ และโดยมากขา้พเจา้เป็นมิชชนันารีคนแรกท่ีไปเยีย่มเยยีนคริสตจกัรเหล่านั้นแต่ละแห่ง 

และยงัมีอีกหลายแห่งท่ีขา้พเจา้ไม่ไดไ้ปเยีย่มคริสตจกัรเหล่านั้นมีอยูท่ ัว่ประเทศเกาหลี มีผูพ้ดู
ไวว้า่ “จะใชมิ้ชนันารีเพียงไม่ก่ีคนท าการเผยแพร่ใหช้าวตะวนัออกรู้จกัพระเยซูไดห้มดนั้นก็เป็นการยาก
ท่ีจะท าใหส้ าเร็จได ้ งานเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูจะตอ้งท าโดยชาวพื้นเมืองนั้นเองจึงจะส าเร็จ” 
และตามความเป็นจริงแลว้มิชชนันารีเพียงไม่ก่ีคนไม่ได ้ ท าการเผยแพร่พระกิตติคุณทัว่ประเทศเกาหลี
เลย การงานนั้นไดท้  าเร็จไดยชาวเกาหลีทั้งส้ิน 

บางทีผูอ่้านคงจะรู้สึกสะดุง้ใจ เม่ือพดูวา่หนา้ท่ีส าคญัของมิชชนันารีนั้นไม่ใช่การน าวญิญาณ 
แต่หนา้ท่ีส าคญัของมิชชนันารีคือสถาปนาคริสตจกัรให้เป็นคริสตจกัรน าวิญญาณ คือคริสตจกัรท่ี
สมาชิกแต่ละคนเป็นพยานเพื่อพระเยซู 

เป็นความจริงท่ีเราจ าเป็นตอ้งน าคนใหรู้้จกัพระเยซูเสียก่อน เราจ าเป็นตอ้งน าวิญญาณเพื่อเราจะ
ไดว้ตัถุมาสร้างเป็นคริสตจกัรชนิดท่ีสามารถน าวญิญาณได ้ เราจะตอ้งน าวิญญาณเพื่อเป็นตวัอยา่งและ
กระตุน้และแสดงใหค้นเห็นเป็นแบบฉบบัวา่คริสตจกัรท่ีจะจ าเจริญไดก้็ตอ้งเป็นคริสตจกัรอยา่งน้ี คริส
เตียนชาวพื้นเมืองก็ยอ่มดูตวัอยา่งจากมิชชนันารีชาวต่างดา้ววา่ท างานอยา่งไร โดยเฉพาะงานเร่ิมตน้คร้ัง
แรก แต่บางคร้ังชนชาวพื้นเมืองท างานไดดี้กวา่ครูต่างดา้วจนครูท่ีมาสอนตอ้งอาย เพราะลูกศิษยท์  าได้
ดีกวา่ครู เราจ าเป็นตอ้งน าวญิญาณ “ความวบิติัจะมีแก่ขา้พเจา้ถา้ขา้พเจา้ไม่ประกาศพระกิตติคุณ” 



 61 

แต่หนา้ท่ีอนัแทจ้ริงของมิชชนันารีคือท าให้คริสตจกัรนั้นเจริญรุ่งเรืองข้ึน และใหค้ริสตจกัรลง
มือท างานการมีคริสตจกัรแลว้ไม่หมายวา่เป็นการส้ินสุดลงแค่นั้นคริสตจกัรเป็นอุปกรณ์ท่ีจะใชเ้ป็น
เคร่ืองมือท างาน มีคนหน่ึงเขียนจดหมายไปยงัอาจารยผ์ูส้อนศาสนาวา่ “จงจ าไวว้า่คริสตจกัรไม่ใช่อาณา
บริเวณท่ีท่านจะท างาน แต่คริสตจกัรเป็นพลงังานท่ีท่านจะน าออกใชใ้หท้  างาน” 

มีคณะมิชชัน่ในบางประเทศรู้สึกวา่หนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดของเขาก็คือจะตอ้งเผยแพร่พระกิตติคุณ
แลว้มอบหนา้ท่ีดูแลและใหค้ริสตจกัรเจริญข้ึนนั้นไวก้บัหวัหนา้คริสตจกัรชาวพื้นเมืองใหจ้ดัการต่อไป 
แต่ความจริงมิชชนันารีควรท างานดว้ยกนักบัชาวพื้นเมือง ขอ้น้ีเป็นความเช่ือมัน่ของมิชชนันารีผูก้รุย
ทางการงานในเกาหลีและขอ้ความจริงน้ียงัฝังอยูใ่นใจของคริสเตียนยคุแรก ๆ คือเขารู้วา่มีความ
รับผดิชอบท่ีจะตอ้งเอาชนะจิตใจคนพื้นเมืองดว้ยกนัเองใหรู้้จกัพระเยซู 

ขา้พเจา้ก็ท  าหนา้ท่ีอยา่งมิชชนันารีอเมริกนัประจ าประเทศเกาหลีทั้งหลายเขาท าการเผยแพร่
พระกิตติคุณกล่าวคือขา้พเจา้ไปเท่ียวเยีย่มเยยีนคริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีอยูต่ามชนบท โดยมากไม่มีศิษยาภิ
บาล ท างานโดยหมุนเวยีนไปจากคริสตจกัรน้ีไปยงัคริสตจกัรนั้นเร่ือย ๆ ไปจนรอบ ทุก ๆ แห่งท่ีไป
เยีย่มก็มกัมีการน าคริสเตียนใหม่ ๆ ท่ีคริสเตียนท่ีชาวพื้นเมืองนั้น ๆ น ามาให้รู้จกัพระเยซูภายในหก
เดือนท่ีล่วงมาแลว้ คนพวกนั้นไดรั้บการอบรมในฐานะเป็นคนใหม่ และคนท่ีเป็นคริสเตียนมานานแลว้
ก็ใหรั้บบพัติศมาไดเ้ลย ถา้ไม่มีคริสเตียนใหม่หรือมีใครพร้อมจะรับศีล บรรดาผูน้ าของคริสตจกัรจะถูก
เรียกตวัมาประชุมกนัและถามวา่ท าไมเป็นเช่นนั้น 

ในประเทศเกาหลีถา้จะสอนใหค้นตดัสินใจรับพระเยซูก็ไม่สู้ยากนกั แต่การท่ีจะท าใหค้น
เช่ือถือมัน่คงเป็นการถาวรนั้นท าไดย้ากมาก  จะสอนให้คนเป็นคริสเตียนจริง ๆ และหมัน่ไปนมสัการ
พระเจา้เสมอนั้นก็ท าไดย้ากมาก เราจะท างานเบาะ ๆ แลว้ปล่อยใหต้ามเร่ืองตามราวหาไดไ้ม่ 

“จงออกไปประกาศพระกิตติคุณแก่คนทุกคนทัว่โลก” เป็นงานเศษหน่ึงส่วนสิบของงาน
ทั้งหมดเท่านั้นแต่งานท่ี “สอนใหเ้ขาถือส่ิงสารพตัรทั้งปวงท่ีเราบอกแก่ท่านทั้งหลายนั้น” เป็นงานเศษ
เกา้ส่วนสิบของงานทั้งหมดท่ีพระเยซูทรงสั่งไว ้ มีผูป้กครองของคริสตจกัรแห่งหน่ึงเล่าความจริงให้
ขา้พเจา้ฟังวา่ เขาไดรั้บบพัติศมามาแลว้ตั้งสามปี ก่อนท่ีเขาจะเขา้ใจวา่อะไรเป็นอะไรในคริสตศ์าสนา 
เขารู้จกัค าถามค าตอบอยา่งดีแต่มนัยงัไม่ซาบซ้ึงเขา้ไปในหวัใจเลย 

“ถา้แมค้นหน่ึงคนใดอยูใ่นพระคริสต ์ คนนั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่แลว้” ถูกแลว้ แต่มนัตอ้งกิน
เวลานานท่ีจะเปล่ียนนิสัยของความคิดและการกระท า บางทีท่ีจะสอนใหค้ริสเตียนใหม่ ๆ จ าไดว้า่วนั
ไหนเป็นวนัอาทิตยก์็ท  าไดย้ากเสียแลว้ 

แต่งานทุกส่ิงดงักล่าวแลว้จะตอ้งปฏิบติัโดยชาวพื้นเมืองนั้นเอง โดยมากมิชชนันารีต่างดา้วจะ
สอนใหไ้ดเ้พียงไมก่ี่คนเท่านั้น 
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การเผยแพร่พระกิตติคุณและกรประชุมฟ้ืนใจมกักระท ากนัเสมอ ๆ มีคนมาประชุมมากมาย 
ใบปลิวเอาออกแจกกนัเป็นพนั ๆ มีหลายคนยกมือข้ึนตอ้นรับพระเยซู คร้ันเม่ือเลิกประชุมแลว้
เหตุการณ์ก็เขา้อยูใ่นขั้นปกติอยา่งเดิม ถูกแลว้การท่ีมีการประชุมเร้าใจเป็นของส าคญัและไม่ตอ้งสงสัย
วา่มีคนหลายคนไดรั้บความรอดพน้จากบาป และจิตวญิญาณของคนเหล่าน้ีเป็นของมีราคามากส าหรับ
พระเจา้ 

ยคุน้ีเป็นยคุวทิยาศาสตร์ ฉะนั้นคนจึงน าเคร่ืองมือร้อยแปดมาใชเ้ป็นอุปกรณ์การสั่งสอน 
เพื่อใหค้นเกิดความสนใจเช่นมี เคร่ืองขยายเสียง มีวทิย ุภาพยนตเ์สียง และการประชุมฟ้ืนฟูเป็นหมู่ใหญ่ 
ผลก็ไดรั้บอยา่งน่าต่ืนเตน้ แต่มีปัญหาวา่จะท าให้คนเหล่าน้ีมีความเช่ือหรือศรัทธาในระดบัถาวรได้
อยา่งไร? แน่นอนอุปกรณ์ ๆ อยา่งท่ีใชย้อ่มน าใหเ้กิดประโยชน์บา้งไม่มากก็นอ้ยแต่อุปกรณ์เหล่าน้ี
บางคร้ังก็เป็นการเลยความสามารถของคริสเตียนสามญัทัว่ ๆ ไป แน่นอน ชาวพื้นเมือง จะไม่ท าส่ิงท่ีเขา
เห็นชาวต่างดา้วท าถา้เกินความสามารถของเขาไป 

ชาวเกาหลีเปิดประตูตอ้นรับพระกิตติคุณมากมายซ่ึงไม่เคยมีเช่นน้ีมาก่อนเลย เม่ือเร่ิม
สงครามโลกคร้ังท่ีสองในเมืองเตก ู มีคริสตจกัรเพียงเจด็แห่งเท่านั้น เม่ือเรากลบัมาอีกใน ค.ศ. 1947 
ปรากฏวา่มีคริสตจกัรเพิ่มเป็นสิบเจด็คริสตจกัร แต่เด๋ียวน้ีมีถึงหน่ึงร้อยเจ็ดสิบแห่ง และในเมืองอ่ืน ๆ 
ของประเทศเกาหลีก็ปรากฏวา่คริสตจกัรไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย 

มีผูส้อนศาสนาคนหน่ึงถูกส่งออกไปท างานในหมู่บา้นชาวนาเกาหลีซ่ึงไม่เคยมีคริสตจกัรมา
ก่อนเลย ภายในแปดสัปดาห์เท่านั้นมีคนเป็นคริสเตียนถึง 237 คน รวมทั้งหญิงชายและเด็ก ๆ ดว้ย แต่ก็
เป็นความจ าเป็นเหลือเกินท่ีตอ้งอยูป่ระจ ากบัชาวนานั้นอยา่งนอ้ย อีกหกเดือนเพื่อสอนเขาให้
ขอ้ปลีกยอ่ยต่อไป หรือมิฉะนั้นคนพวกนั้นท่ีสมคัรใหม่ ๆ ก็จะหายไปเหมือนอยา่งท่ีเขาเขา้มา
เหมือนกนั 

หลายปีมาแลว้ดอกเตอร์ ดบัลย.ูแอล.สวอลเลน เอาตน้ แอปเปิลมาปลูกในสนามหญา้ท่ีบา้นพกั
ของเขาท่ีเกาหลี แลว้มีคนส่งตน้แอปเปิลมาใหอี้กจากอเมริกาถึงสองร้อยตน้ เขาไม่มีท่ีดินพอจะปลูกตน้
แอปเปิลนั้นฉะนั้นเขาจึงน าไปปลูก ยงัคริสตจกัรชนบทในประเทศเกาหลี 

“ผลไมช้นิดน้ีเรามีในประเทศอเมริกา” สวอลเลนพดูแก่ชาวชนบท “ผมไม่ทราบวา่คุณชอบ
ผลไมช้นิดน้ีหรือไม่ แต่คุณลองไปปลูกดูก็แลว้กนั” 

สวอลเลนไดแ้สดงตวัอยา่งถึงวธีิปลูกตน้แอปเปิลและวธีิรักษาตน้และวธีิพน่ยารักษาผลอ่อน 
เม่ือตน้แอปเปิลโตและก าลงัออกผล ชาวพื้นเม่ืองเกาหลีบอกวา่ “ผลไมอ้เมริกนัของคุณไม่หวานและน ้า
ไม่มากเหมือนลูกแพร์ของเรา แต่อยา่งไรก็ดีเราชอบแอปเปิลเหมือนกนั” 



 63 

เขารู้จกัวธีิต่อตาและผลิตตน้ไมใ้หม่ออกมา ชาวญ่ีปุ่นเร่ิมสนใจและบริษทัขายแอปเปิลเร่ิมตน้
ข้ึน บดัน้ีถา้จะนัง่รถไฟในเกาหลีเราจะเห็นสวนแอปเปิลมองสุดลูกหูลูกตา ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
เขาจะบรรทุกแอปเปิลข้ึนรถไฟส่งไปเป็นสินคา้เขา้ญ่ีปุ่นและจีนเด๋ียวน้ีแอปเปิลมีทัว่ไปในประเทศ
เกาหลี และชาวเกาหลีนึกวา่แอปเปิลเป็นผลไมข้องชาวเกาหลีเอง 

มีชาวเกาหลีถามขา้พเจา้วา่ “ประเทศอเมริกามีลูกแอปเปิลไหม?” 
ตาม ท านองเดียวกนั เราจะตอ้งเพาะเมล็ดพืชชัว่นิรันดร์คือพระวจนะของพระเจา้ 
มิชชนันารีคนเดียวน าพืชพระกิตตคุณมาหวา่นคร้ังแรกลงใจจิตใจของคนไม่ก่ีคน แลว้พืชนั้นก็

หวา่นต่อ ๆ กนัไปจากหวัใจน้ีส่งไปยงัหวัใจโนน้ คนท างานยงัมีนอ้ยแต่การเก่ียวเก็บนั้นยงัมีมาก “พระ
วจนะนั้นไดบ้งัเกิดเป็นเน้ือหนงั และไดอ้าศยัอยูก่บัเรา และเราไม่เห็นสง่าราศีของพระองคเ์หมือนสง่า
ราศีซ่ึงบุตรองคเ์ดียวไดจ้ากพระบิดาบริบูรณ์ไปดว้ยคุณและความจริง” 

“พระคริสต์ในดวงใจของชาวเกาหลเีป็นพระคริสต์ซ่ึงประทบัอยู่ใน

ใจของสาวกทีพ่ระองค์ทรงรัก”



 64 

บทที ่13 

เปิดโรงเรียนด้วยลูกระเบดิ 

กองทพัแดงถอยร่นไปยงัแม่น ้ายาลูภายหลงัท่ีแมค็อาร์เธอร์ข้ึนบกท่ีเมืองอินชอน ต่อมาภายหลงั
อีกสองเดือนกองทพัคอมมิวนิสตจี์นก็รุกกลบัมาทางภาคใตข้องเกาหลีอีก แต่ทองฮคัซูร่างกายยงัไม่หาย
บอบช ้าจึงไม่สามารถถอยกลบัไปพร้อม ๆ กบัประชาชนอ่ืน ๆ ท่ีล้ีภยัไปได ้

เขาถูกต ารวจแดงโบยตีอยา่งบอบช ้าเพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมสมคัรร่วมเขา้กบักองทพั และเขา
ไม่สามารถลุกเดินจากท่ีนอนไดเ้ป็นเวลาหกเดือน 

เขาก็เหมือนกบันกัเรียนพระคริสตธรรมอ่ืน ๆ ในเมืองปองยาง กล่าวคือไม่ยอมกลบัเขา้เรียนใน
เม่ือโรงเรียนเปิดสอนตามเดิน เน่ืองจากระบบคอมมิวนิสตบี์บรัดการสอนมากข้ึนในโรงเรียนทัว่ ๆ ไป 
บรรดาอาจารยแ์ละศาสตราจรรยถู์กฆ่าเน่ืองจากไม่ยอมสอนตามระบบคอมมิวนิสตแ์ละทางการได้
บรรจุครูคอมมิวนิสตเ์ขา้แทนท่ี 

ทองฮคัซูไดรั้บหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลคริสตจกัรเล็ก ๆ แห่งหน่ึงและพยายามมีชีวติอยูอ่ยา่งเงียบ ๆ 
และเงียบท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

แต่ต ารวจแดงมีอยูท่ ัว่ไปทุกแห่ง เขาถูกจบัซ ้ า ๆ ซาก ๆ และถูกตบตีหนา้ถูกข่มขู่ตลอดเวลา 
ในขณะพวกคอมมิวนิสตเ์ตรียมเพื่อจะ “ปลดปล่อยเกาหลีใต”้ มีการเรียกคนหนุ่ม ๆ เขา้ประจ า

กองทพัและคนหนุ่ม ๆ แต่ละคนจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานีต ารวจเขาพยายามท าตวัใหส้งบในฐานะท่ี
เป็นคนรักสันติสุขและเขารู้วา่พระเจา้ทรงเรียกใหเ้ขาปฏิบติัเพื่อนมนุษยเ์ก่ียวกบัวญิญาณ เขาบอกวา่ไม่
ยอมจบัอาวธุข้ึนประหารพี่นอ้งของเขาเอง 

“ช่วยทางวญิญาณจิต” เป็นเสียงตะโกนของหวัหนา้ “นัน่เป็นการถือลางตรงๆ น่ีวะ ศาสนาเป็น
ฝ่ินใหป้ระชาชนเมามวัเท่านั้น อเมริกาส่งนายหนา้ปลอมตวัมาเป็นทูตศาสนา เพื่อจะมากลืนเหยือ่คือชาว
เกาหลี และพยายามใส่ยาพษิเขา้ในสมองของชาวเกาหลี ดว้ยเร่ืองนิทานซ่ึงจะจูงใจคนใหน้อ้มตวัต่อ
นายทุนเท่านั้น” 

“ลทัธิคอมมิวนิสตเ์ป็นองคก์ารประชาชนเพื่อสันติสุข” แต่ก็รู้อยูแ่ลว้วา่เราจะมีสันติสุขอนั
แทจ้ริงไม่ไดจ้นกวา่เราจะมีอิสรภาพ เราจะตอ้งต่อสู้เพื่อสันติภาพของญาติหญิงชายของเราทางเกาหลีใต้
ซ่ึงบดัน้ีก าลงัอยูใ่ตอุ้ง้เทา้ของนายทุนอเมริกนัผูข้่มเหง” 

“แกมาน่ี” เสียงนายจ่าต ารวจค าราม “จงเอาเจา้หมอน่ีไปสั่งสอนวา่จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่ผูท่ี้
ขดัขวางเจตนาของประชาชน” 
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นายจ่าต ารวจกบัลูกนอ้งของเขาลากตวัทองฮคัซูไปขา้งหลงัท่ีท างานและจดัการตามค าสั่ง 
ขณะท่ีก าลงัจะถูกกลุม้รุมตี ทองฮคัไดอ้ธิษฐานต่อพระเจา้วา่ “พระบิดาเจา้ขอทรงให้อภยัแก่เขาเพราะ
เขาไม่รู้วา่เขาไดท้  าอะไร” และเขาคิดวา่วาระสุดทา้ยมาถึงแลว้อยา่งปวดร้าว ทองฮคัจึงร้องออกมาวา่ 
“ขอพระองคท์รงรับจิตวญิญาณของขา้พเจา้ดว้ย” แต่เปล่าเลย มนัไม่ใช่สุดปลายทางของชีวติแต่เป็นการ
ตั้งตน้ความอิสรภาพท่ีแทจ้ริง 

เม่ือต ารวจไดโ้บยตีเสร็จแลว้ ก็โยนร่างท่ีเลือดไหลและดูหมือนปราศจากชีวิตไว ้ ทางดา้นหลงั 
ของสถานีต ารวจ ครอบครัวของทองฮคัไดม้าขอรับศพไปฝังและไดรั้บอนุญาตอยา่งเกร้ียวกราด 

เม่ือเขาน าศพมาถึงบา้นกป็รากฏวา่ชีพจรของทองฮคัยงัเตน้อยู ่ ขณะนั้นภรรยาและมารดาของ
ทองฮคัก าลงัเช็คเลือดและแต่งบาดแผลใหแ้ลว้พาไปนอน บิดาและลุงของเขาเขา้ไปในหอ้งดา้นหลงั
คุกเข่าลงทูลของพระเจา้ใหย้ืดชีวติของทองฮคัออกไปอีก 

ทองฮคัฟ้ืนคืนสติไดอี้ก แต่ไดรั้บความบอบช ้ามากและเป็นไขสู้ง ฉะนั้นกวา่จะไดเ้ร่ียวแรงคืน
มาตามเดิมตอ้งใชเ้วลาเป็นเดือน ๆ เขาจึงไม่มีแรงจะหนีเม่ือโอกาสมาถึง แต่เด๋ียวน้ีเขาพดูวา่ “ผมโชคยงั
ดี เพราะคนอ่ืน ๆ ท่ีถูกตีบาดเจบ็เล็กนอ้ยแต่ภายหลงัถูกต ารวจยงิตายหมด กองทพัแดงมีการรบทางดา้น
อ่ืนมากเกินไป ฉะนั้นจึงไม่มีเวลาท่ีจะมองเอาใจใส่กบับา้นของทองฮคัซ่ึงอยูใ่นจงัหวดัเล็ก ๆ  

เม่ือกองทพัแดงจดังานดา้นอ่ืนเรียบร้อยแลว้ จึงหนัมาจดัการกบัจงัหวดัเล็ก  ๆซ่ึงทองฮคัซูตั้ง
บา้นเรือนอยูเ่วลานั้นทองฮคัซูก็พอมีเร่ียวแรงหนีไปทางทะเลและเขาหนีขา้มทะเลไปอยูบ่นเกาะใหญ่
แห่งหน่ึงได ้

หลายสัปดาห์ล่วงไปทองฮคัรู้วา่ควรจะเดินทางลงไปทางภาคใตแ้ต่เขาพยายามจะติดต่อกบั
ครองครัวและพาครอบครัวไปทางใตด้ว้ยกนั ขณะนั้นระเบียบของคอมมิวนิสตไ์ดจ้ดัข้ึนเรียบร้อยแลว้ 
และรัฐบาลคอมมิวนิสตอ์าจสั่งประหารผูท่ี้สมคบหรือให้ความช่วยเหลือแก่พวกขบถไดง่้าย ๆ แมเ้ขา
รู้ตวัเส่ียงภยัเช่นนั้นเขาก็พยายามข้ึนบกบนพื้นแผน่ดินใหญ่ไดโ้ดยปลอมตวัเป็นพวกคนเรือหาปลา ทอง
ฮคัตอ้งเดินทางในเวลากลางคืนและในท่ีสุดก็มาถึงบา้นเล็กๆ  ของเขา ซ่ึงมีโอกาสร่วมความยนิดีกบั
ครอบครัวอยา่งเงียบ ๆ 

ทองฮคัไม่สามารถพาครอบครัวเดินทางไปตามถนนในเวลากลางวนั การเดินทางขา้มภูเขาใน
เวลากลางคืนก็ล าบาก เพราะมีเด็กเล็ก ๆ สองคนกบัลูกอ่อนเพิ่งเกิดใหม่อีกหน่ึงคน 

ทองฮคัซูจะท าอยา่งไรต่อไป? เขาพบถ ้าในภูเขาแห่งหน่ึงไกลจากตวับา้นของเขาออกไป
ประมาณยีสิ่บหา้กิโลเมตร เขาเล็ดลอดเขา้มาในเมืองเพื่อซ้ือเสบียงอาหารไดเ้ฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น 

วนัหน่ึงเขาไดย้นิเสียงปืนรัว ไม่ใช่ปืนเล็กเท่านั้นแต่เป็นเสียงปืนกลหนกัทองฮคัลอดลงเขาไป
ตามพุม่ไม ้ และพบกองทหารสหประชาชาติท่ีเป็นชนชาติเกาหลีและชาติอเมริกนั พร้อมกบัรถจ๊ิปและ
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รถหุม้เกราะเขาส าแดงตวัให้เพื่อนเกาหลีดว้ยกนัทราบวา่เขาเป็นใครและอาสาเป็นคนน าทาง เม่ือเขาท า
หนา้ท่ีของเขาเสร็จเรียบร้อยแลว้ เขาไดรั้บอนุญาตใหพ้าครอบครัวข้ึนรถยนตส์ าหรับบรรทุกอาวธุลงไป
ทางใต ้

เขาพกัอยูศู่นยร์วมส าหรับผูล้ี้ภยั ณ อ่าวเมืองกูนซานขณะท่ีคอยอยูน่ั้นทองฮคัซูไดท้ราบข่าว
ทางหนงัสือพิมพว์า่โรงเรียนพระคริสตธรรมแห่งใหม่จะเปิดข้ึนท่ีเมืองเตกขู่าวน้ีท าให้ทองฮคัมีความปิติ
ยนิดีมากเพราะจะไดเ้รียนต่อใหส้ าเร็จจากท่ีไดเ้รียนคา้งไว ้ เขาเตรียมเดินทางไปเมืองเตก ู ขา้พเจา้ไดรั้บ
หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการโรงเรียนพระคริสตธรรมแห่งน้ี โรงเรียนใหม่น้ีไม่มีห้องเรียนไม่มีหอ้งนอนส าหรับ
นกัเรียนประจ า ไมมี่หอ้งสมุด ไม่มีหนงัสือ ไม่มีเคร่ืองอุปกรณ์ และมีเงินบ ารุงโรงเรียนแต่เพียงเล็กนอ้ย 
มีครูท่ีทรงคุณวฒิุนอ้ยแต่มีนกัเรียนสมคัรเรียนมาก ในเดือนกนัยายนมีนกัเรียนประเภทเดียวกบัทองฮคั
ไดไ้หลหลัง่กนัเขา้มาเรียนในเมือง มีหลายคนเดิมมีภูมิล าเนาอยูเ่กาหลีเหนือซ่ึงเป็นแดนท่ีมีคริสเตียน
มากมาย โดยมากนกัเรียนพวกน้ีหนีมาจากทางเหนือเม่ือจีนแดงเร่ิมบุกเกาหลี และเกือบทุก ๆ คนเคย
ผา่นการถูกรังแกมาแลว้ คือบางคนถูกญ่ีปุ่นข่มเหงและท่ีร้ายแรงท่ีสุดคือถูกพวกคอมมิวนิสตเ์บียดเบียน 
บางคนตอ้งไปซ่อนตวัอยูบ่นภูเขาเป็นเดือน ๆ บา้งก็ขดุหลุมซ่อนตวัอยูใ่นบา้นเป็นเวลาแรมเดือน บาง
คนหนีไปอยูต่ามเกาะไปทะเล เกือบทุกคนถูกต ารวจไล่ตามจบั ถูกล่าตวั ถูกตบหนา้ ถูกซอ้ม โบยตี และ
ถูกขงัคุก บางคนหนีมาจากกองทพัแดงเพราะถูกบงัคบัใหส้งคราม 

นกัเรียนพวกน้ีต่างมีความยนิดีมากท่ีไดพ้บหนา้กนัอีก “น่ีคุณหนีหลุดมาไดอ้ยา่งไร?” “ผมได้
ข่าววา่คุณถูกฆ่าตายแลว้ ฯลฯ” น่ีลว้นแต่เป็นค าถามท่ีต่างคนต่างสนทนากนัอยูเ่สมอ “กิมและลีหนี
ออกมาไม่พน้ทั้งสองคนถูกฆ่าตาย กงัถูกบงัคบัตวัใหอ้ยูก่องทพัแดงชอยและชางถูกกกัตวัเป็นเชลยศึก
ของกองทพัอเมริกนั”แลว้ก็เร่ืองอ่ืน ๆ อีก เขาคุยกนัเร่ือยไป 

ทองฮคัไดห้อ้ง ๆ หน่ึงอยูใ่ตถุ้นตวัโบสถค์ริสตจกัรกลาง เขาใชเ้ป็นท่ีอาศยัพร้อมกบัครอบครัว
ของเขา จะแบ่งเป็นห้อง ๆ หรือ? เขาจดัใหไ้ม่ได ้เพราะท่ีมนัจ ากดัเกินไป และท าไดก้็จดัใหมี้เพียงมุม ๆ 
หน่ึงของห้องกวา้งหกฟุตยาวหกฟุตเป็นท่ีอาศยั และใชม้่านกั้นเอาเท่านั้นก็จดัวา่ท่ีพกัขนาดดีแลว้ แต่นัน่
ก็เป็น “บา้น” เขาสามารถไปโรงรียนไดโ้ดยไม่ถูกจบัหรือถูกตบหนา้หรือถูกโบย เมืองเตกเูป็นเมืองหน่ึง
ในสองเมืองท่ีกองทพัคอมมิวนิสตไ์ม่ไดเ้ขา้ยดึครอง กองทพัแดงบุกเขา้มายงัอีกเจด็กิโลเมตรจึงจะถึงตวั
เมือง และมีลูกระเบิดเพียงไม่ก่ีลูกท่ีตกลงในเมือง พลเมืองเดิมมีประมาณ 300,000 คน แต่มีพลเมือง
เพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าตวัเพราะคนอพยพล้ีภยัสงครามเขา้มาเพิ่มเติม 

ครอบครัวของทองฮคัเป็นชาวชนบท เม่ือมาเห็นตวัเมืองท่ีถูกลูกระเบิดและถูกระเบิดนอ้ย
เช่นนั้นท าใหไ้ดรั้บความต่ืนเตน้มาก ถนนแคบ ๆ มีคนล้ีภยัมาเตม็ถนนผูค้นไปมาขวกัไขว ่ รถบรรทุก
และรถจ๊ิปวิง่ไป ๆ มา ๆ  
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คริสตจกัรหลายแห่งในเมืองน้ีไดต้กลงกนัวา่ จะจดัการสร้างตึกท าเป็นห้องเรียนส าหรับ
โรงเรียนพระคริสตธรรม และการก่อสร้างพึ่งจะเร่ิมลงมือท า เรามีบา้นพกัของมิชชนันารีวา่งอยูห่ลงั
หน่ึง วา่งหรือ? เปล่าเลย มีผูล้ี้ภยัมาอาศยัอยูเ่ตม็ไปหมด  พร้อมทั้งเด็ก ๆ และแมลงวนัเป็นฝงู ๆ เราได้
ชกัชวนใหเ้จา้หนา้ท่ีผูต้อ้นรับผูล้ี้ภยัสงครามจดัหาท่ีพกัใหค้นเหล่าน้ีให้เกือบหมด แต่วา่หอ้งใตถุ้นยงัมี
คนอยูเ่ตม็ ตึกชั้นทีหน่ึงอาจใชเ้ป็นหอ้งท างานของโรงเรียน พระคริสตธรรมได ้ และใชห้อ้งขั้นท่ีสอง
เป็นหอพกัส าหรับนกัเรียนประจ า คร้ังหน่ึงบา้นหลงัน้ีบรรจุนกัเรียนไดถึ้ง 180 คน เขายดัเยยีดกนัอยูทุ่ก
แห่งในบา้นนั้น  ไม่วา่จะเป็นหอ้งส้วม ห้องอาบน ้าครัว ระเบียง แมก้ระทัง่ห้องดาดฟ้าติดกบัเพดานก็มี
คนอยู ่นัน่แหละท่ีบรรจุคนได ้180 คน 

คริสตจกัรเวสทเ์กทเป็นคริสตจกัรใหญ่ท่ีสองในเมืองนั้น ตั้งอยูห่่างจากท่ีนัน่ประมาณคร่ึง
กิโลเมตรคริสตจกัรน้ีอาจใชเ้ป็นหอ้งเรียนใหญ่ได ้ จริงอยูโ่รงเรียนหญิงตอ้งใชห้้องใตถุ้นท าเป็น
โรงเรียนแต่โรงเรียนพระคริสตธรรมใหห้้องประชุม ท่ีไม่มีมา้นัง่เลยเป็นห้องเรียนชัว่คราว 

คริสตจกัรเวสทเ์ซาทอ์ยูอี่กทิศหน่ึงซ่ึงมีระยะไกลเท่ากนั เราสามารถใชเ้ป็นหอ้งเรียนส าหรับ
นกัเรียนท่ีเตรียมตวัจะเขา้โรงเรียนพระครสิตธรรมได ้ นอกจากบา้นพกัของมิชชนันารียงัใชใ้ตถุ้นของ
คริสตจกัรเป็นหอพกัส าหรับนกัเรียนประจ า ไม่มีท่ีนอน ไม่มีเตียง ไม่มีผา้ห่ม ไม่มีผา้ปูท่ีนอน เส่ือท่ีท า
ดว้ยฟางก็พอกนัความแขง็ของพื้นซีเมนตไ์ดบ้า้ง กระดาษหนงัสือพิมพก์็ช่วยบรรเทาความหนาวไดบ้า้ง
ในเวลากลางคืน นกัเรียนเหล่าน้ีเคยผจญกบัความแร้นแคน้มาแลว้ เคยนอนในถ ้าท่ีภูเขาและนอนในตรง
มาแลว้ ฉะนั้นคนพวกน้ีจึงไม่เคยบ่นวา่ล าบากเลย 

โดยกรรมการท่ีคณะศิษยาภิบาลไดแ้ต่งตั้งไว ้ เราไดซ้ื้อหมอ้ขา้วหมอ้แกง โรงครัวเราใชส้นาม
หญา้ของคริสตจกัรเป็นท่ีปรุงอาหารและสร้างเพิงหรือห้ิงเล็ก ๆ ไวเ้ก็บของ ถา้วนัไหนแดดออกดีเราก็
ถือวา่วนันั้นเป็นวนัรับประทานอาหารกลางแจง้ ถา้วนัไหนฝนตกต่างคนต่างฉวยชามขา้วไปกินในท่ี
นอนของตนเอง พื้นห้องมีคนอยูเ่ตม็ไปหมด ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งรับประทานอาหารกนัในท่ี ๆ ส าหรับ
นอน 

เราคาดวา่จะมีนกัเรียนมาประมาณสองหรือสามร้อยคน และไดจ้ดัเตรียมท่ีไวใ้หเ้พียงพอ แต่ท่ี
ประชุมใหญ่ลงมติวา่คนท่ีมาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมอ่ืนไม่ตอ้งสอบคดัเลือก มีใบสมคัรมากกวา่
หน่ึงร้อยคนถูกปฏิเสธไม่รับไวเ้ป็นนกัเรียน เน่ืองจากมีคะแนนไม่พอหน่วยแต่เม่ือลงทะเบียนเสร็จแลว้ 
เรามีนกัเรียนถึง 519 คน และมีมากกวา่หน่ึงร้อยคนท่ีจะเขา้เรียนปีสุดทา้ย คือเรียนชั้นสูงสุดของ
โรงเรียน นัน่เป็นโรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง โรงเรียนตอ้งใชอ้าคารของคริสตจกัร
และผูล้ี้ภยัก็มีอยูทุ่กหนทุกแห่ง ฉะนั้นจึงยากมากท่ีจะหาท่ีส าหรับใหค้นนอนไดท้ัว่ถึงกนั แต่ชาวเกาหลี
มีช่ือเสียงเสมอในการจดัหาส่ิงท่ีไม่มีใหมี้อะไรข้ึนมาได ้และในท่ีสุดทุกๆ คนก็มีท่ี “จอด” นอน 
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ตอนบ่ายวนัแรกท่ีโรงเรียนเปิด  ในสนามหญา้คริสตจกัรกลางก็ดูไม่ผดิอะไรกบัรังผึ้ง ทุก ๆ 
คนท างานบางคนก็สร้างท่ีก่อไฟหุงขา้วเพื่อให้เหมาะสมกะทะใบใหญ่บางคนก็สร้างเพิงก าบงัลมเวลา
หุงอาหารลมจะไม่ไดพ้ดั 

และในไม่ชา้เราจะไดก้ล่ินอาหารหอมๆ  เตะจมูกนกัเรียนท่ีหิวมากก็ลอ้มวงกนัเขา้รับประทาน 
อาหารเยน็ม้ือแรกทองฮคัซ่ึงรับหนา้ท่ีเป็นคนก่อไฟก็ลุกข้ึนยนืกล่าววา่ “สหายทั้งหลาย น่ีเป็นเหตุการณ์
ส าคญัในประวติัศาสตร์ของเรา คิดดูวา่ตั้งแต่โรงเรียนพระคริสตธรรมของเราท่ีเมืองปองยางปิดมานบั
ไดก่ี้ปีแลว้ และใหเ้ราคิดดูวา่เหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเราตอ้งผจญแลว้มีอะไรบา้งขณะน้ีเรามีความยนิดีท่ีจะ
รับประทานอาหารม้ือแรกในสถานท่ีใหม่แห่งน้ี จงให้เรากม้ศีรษะขอบพระคุณพระบิดาเจา้ของเราผู ้
ทรงคุณอยา่งเหลือลน้” 

คร้ันแลว้มีอะไรเกิดข้ึนภายในวนิาทีเดียวเท่านั้นโรงครัวเล็ก ๆ ก็ปลิววอ่น พร้อม กบัเสียงคราง
ของแรงระเบิด เศษหมอ้ขา้วหรือกระทะปลิววอ่น บางช้ินปลิวข้ึนไปสูงถึงยอดหอระฆงัโบสถ ์ ณ ท่ีๆ 
เขาก่อไฟหุงขา้วนั้นเองมีหลุมใหญ่อยูห่ลุมหน่ึง ลูกระเบิดท่ีทิ้งจากเคร่ืองบินยงัไม่ระเบิด และตกคา้งอยู่
ในดินตั้งหน่ึงปีเศษ เม่ือเขาก่อไฟหุงขา้ว ความร้อนจากเตาไฟท าใหลู้กระเบิดท่ีตกคา้งอยูน่ั้นระเบิดตูม
ออกมา 

คนท่ีไม่ไดรั้บบาดเจบ็ต่างรีบช่ายคนท่ีไดรั้บบาดเจบ็ส่งโรงพยาบาลของมิชชัน่นารีทนัที แต่
บาดแผลปราฏวา่ไม่รุ่นแรงอะไรมากนกั น่าประหลาดใจท่ีไม่มีใครแมแ้ต่คนเดียวถึงแก่กรรม ถา้ทองฮคั
ไม่หนัไปอีกทางหน่ึงและหลบัตา อธิษฐานขอพระพรขอบพระคุณพระเจา้แลว้อยา่งนอ้ยสายตาของเขา
จะตอ้งบอดเพราะแรงระเบิดเป็นแน่ แต่ขอบพระคุณพระเจา้ เขาไม่เป็นอะไร 

นัน่เป็นการตั้งตน้รับประทานอาหารม้ือแรก ไม่มีโรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีไหนในโลกเขาจะ
เปิดโรงเรียนดว้ยลูกระเบิดอยา่งนั้น และไม่มีโรงเรียนพระคริสตธรรมแห่งใดจะเปิดเรียนดว้ยความหวงั
ใจอยา่งใหญ่หลวงเช่นนั้นดว้ย แต่ไม่มีโรงเรียนใดท่ีจะตอ้งเผชิญกบัปัญหามากมายเช่นนั้น ทุกคนก็
มองดูและแลไปขา้งหนา้ดว้ยความหวงัใหญ่ยิง่พร้อมดว้ยความศรัทธา 

การเรียนเร่ิมตน้ในวนัรุ่งข้ึน แมไ้ม่มีโตะ๊เรียนเลยแต่ก็เคยนัง่เรียนท่ีพื้นโดยไม่มีโตะ๊กนัมาแลว้ 
เน่ืองจากไม่มีหอ้งสมุดคน้ควา้ ฉะนั้นการแสดงปาฐกถาจึงมีถึงสัปดาห์ละ 29 ชัว่โมง 

บดัน้ีทองฮคัซูถูกเฉลิมเป็นศาสนาจารยแ์ลว้ และมีคริสตจกัรเล็ก ๆ ในเมืองเตก ู ซ่ึงสมาชิก
ส่วนมากเป็นผูล้ี้ภยัมาจากภาคเหนือ บา้นพกัของศิษยาภิบาลเขาใชเ้ศษไมท้  าบา้ง ดูภายนอกแลว้รูปร่าง
ของบา้นก็ไม่ผดิอะไรกบัหีบใหญ่ มีคนยดัเยยีดอยูก่นัจนเตม็ แต่ครอบครัวของทองฮคัมีความสุขพร้อม
หนา้กนั ทุกเชา้และทุกเยน็เขาจะมาร่วมใจกนันมสัการพระเจา้ เพื่อนบา้นจะไดย้นิเสียงเพลงซ่ึง
ครอบครัวน้ีร้องวา่ 
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“พระเยซูน าโอข้่าวล ้าเลิศ 
ค าชมช่ืนใจเลา้โลมประเสริฐ 
ขา้กอบการใดอยู ่ไหนก็ดี 
พระหตัถพ์ระเจา้น าพาทุกที”  
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บทที ่14 

ในถ า้ใต้ดนิ 

หวัใจของไพกอินคิวเตน้แรง เม่ือเขาไดย้นิเสียงพดูและเสียงเทา้คนเดินอยูเ่หนือศีรษะของเขา 
นัน่คือเสียงของสารวตัรทหารกาองทพับกคอมมิวนิสตเ์ขารู้วา่พวกนั้นก าลงัคน้หาตวัเขาอยู ่ เขา

รู้แน่นอนกวา่ถา้พวกนั้นคน้พบท่ีซ่อนตวัของเขาแลว้ เขาจะตอ้งถูกลากตวัออกมาอยา่งไร้ความปราณี 
และถา้ไม่ถูกฆ่า ณ ท่ีนั้นเขาจะตอ้งถูกส่งตวัเขา้กองทพัแดงแน่ 

“เรารู้น่ีนาวา่ลูกเขยของแกซ่อนตวัอยูท่ี่น่ี ลูกเขยของแกหลบหนีกองทพัประชาชนของประธิป
ไตยเกาหลี แกจงบอกท่ีซ่อนตวัเขาเด๋ียวน้ี หรือมิฉะนั้นเราจะลงโทษแกเด๋ียวน้ี” 

“ก็คุณคน้หาเอาเองซี ผมจะซ่อนเขาไวไ้ดท่ี้ไหน? ท าไมเขาจะตอ้งมาท่ีน่ีซ่ึงเป็นท่ีจะคน้หาได้
ง่าย” 

เขาไดย้นิเสียงปิดประตูดงัปัง และเสียงคว  ่าของหีบใส่ของใบใหญ่ 
“พระองคเ์จา้ขา้” อินคิวอธิษฐานเบา ๆ “พระองคท์รงทราบวา่ขา้พเจา้ยนิดีจะไปอยูก่บัพระองค์

เม่ือไรก็ไดข้า้พเจา้ไม่มีความกลา้คนเหล่านั้นซ่ึงฆ่าไดแ้ต่กาย ดงัท่ีพระองคต์รัสไว ้แต่พระองคท์รงทราบ
แลว้วา่ขา้พเจา้ไดถ้วายชีวติของขา้พเจา้ไวก้บัพระองคห์ลายปีมาแลว้ เพื่อขา้พเจา้จะมีโอกาสรับใชใ้น
คริสตจกัรของพระองค ์ ถา้เป็นท่ีพอพระทยัพระองคแ์ลว้ ขอทรงโปรดน าขา้พเจา้ให้ปลอดภยัอีกคร้ัง
หน่ึงเหมือน อยา่งท่ีพระองค ์์ทรงกระท าหลายคร้ังมาแลว้” 

เสียงภายนอกก็ค่อยๆ หายเงียบไป ในขณะท่ีคนพวกนั้นออกไปจากบา้น เขาตอ้งนอนอยูใ่น
หลุมโตไม่เกินขนาดหลุมฝังศพเท่าใดนกั เขาขดุหลุมซ่อนตวัเองอยูใ่นบา้นของพ่อตาของเขา ณ เมือง
เซ็นจุนทางเกาหลีภาคเหนือ เมืองน้ีมีพลเมืองประมาณสองหม่ืนคน และคร่ึงหน่ึงจะพลเมืองพากนัไป
นมสัการพระเจา้ท่ีคริสตจกัรก่อนท่ีกองทพัคอมมิวนิสตเ์ขา้มารุกราน 

อินคิวไดถ้วายตวัต่อพระเจา้เพื่อท างานของพระองคเ์ตม็เวลาและไดศึ้กษาในโรงเรียนพระ
คริสตธรรมในเมืองปองยาง 

ศาสตราจารยป์ระจ าโรงเรียนไดห้ายหนา้ไปทีละคนสองคน และผูท่ี้จะเขา้มาสอนใหม่ จะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากทางการคอมมิวนิสตเ์สียก่อน และจะตอ้งเตม็ในสอนในแนวทางระบบคอมมิวนิสต ์

ในปี ค.ศ. 1948 โรงเรียนพระคริสตธรรมไดส้ถาปนาตวัเองข้ึนอีกคร้ังหน่ึง และชั้นหน่ึง ๆ 
สอนไดเ้กิน 50 คน และถูกคอมมิวนิสตค์วบคุมการสอนอยา่งแขง็แรง 
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ไพกอินคิวรู้สึกช ้าใจเหมือนเพื่อน ๆ ของเขาอีกหลายคนท่ีตดัสินใจไม่ไปเรียนต่อเม่ือโรงเรียน
เปิดภาคเรียนเขารับหนา้ท่ีเป็นผูเ้ทศนาในคริสตจกัรแห่งหน่ึงในเมืองเซ็นจุนซ่ึงมีลีซุงดูเป็นศิษยาภิบาล
ในคริสตจกัรท่ีโตกวา่นั้นซ่ึงอยูใ่กล ้ ๆ กนั ไพกและคนงานของพระเจา้คนน้ีไดส้นทนาอยา่งถึงใจ ลีได้
และคนงานของพระเจา้คนน้ีไดส้นทนาอยา่งถึงใจ ลีไดเ้ล่าเร่ืองท่ีเขาไดท้  าผดิต่อพระเจา้โดยยอมโคง้
ค านบัใหแ้ก่พระแม่เจา้สุริยาในเม่ือสมยัญ่ีปุ่นบงัคบั เขาไดต้ดัสินใจวา่จะไม่ท าเช่นนั้นอีกเพราะมนัขดั
ต่อมโนธรรมของเขาเอง ซ่ึงท าใหไ้พกซ่ึงเป็นคนหนุ่มต่ืนเตน้มาก ไพกไดอ้ธิษฐานขอใหมี้ความเช่ือและ
มีความมัน่คงเช่นเดียวกนั 

ในปี ค.ศ. 1949 กองทพัคอมมิวนิสตดู์เหมือนเร่ิมจดัก าลงัของเขาข้ึนอยา่งเขม้แขง็ ชายทุกคน
อายไุม่เกิน 45 ปีตอ้งถูกเกณฑเ์ขา้รับราชการทหาร ศิษยาภิบาลลีปฏิเสธไม่ยอมไปเพราะผูรั้บใชข้องพระ
เจา้จะหยบิอาวธุข้ึนประหารเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนันั้นยอ่มท าไม่ได ้ ไพกหนุ่มคนน้ีก็เดินตามแบบนั้นดว้ย 
ทั้งสองคนถูกลากตวัออกไปท างานในเหมืองแร่แห่งหน่ึงตามแม่น ้ายาลู ทาสกรรมกรเกือบทั้งหมดเป็นค
ริสเตียนท่ีขดัขืนไม่ยอมท าตามค าสั่งคอมมิวนิสต ์ ทาสกรรมกรพวกน้ีถูกปลุกใหลุ้กข้ึนตั้งแต่เชา้มืดก่อน
สวา่งตั้งแต่ 4.30 น. ใหท้  างานแลว้ใหรั้บประทานอาหารเชา้ ซ่ึงมีขา้วตม้ปนกบัขา้วโพดชนิดท่ีมนุษย์
เกือบกินไม่ได ้  คร้ันแลว้ถูกส่งตวัใหไ้ปท างานโดยเดินขบวนกนัไปเป็นแถว ๆ และตอ้งท างานอยูจ่นค ่า 
จนท างานต่อไปอีกไม่ไหว  หลายคนไม่สามารถทนต่อการท างานหนกัเป็นระยะนานชัว่โมงและไดรั้บ
การพกัผอ่นไม่พอ พร้อมกบัอาหารเลว ๆ เช่นนั้น พวกเขาถูกบงัคบัใหท้  างานหนกัแมจ้ะป่วยจนยนื
ไม่ไดก้็บงัคบัใหท้  างานจนลม้ลงแลว้จะถูกลากตวัไป “โรงพยาบาล” และไม่มีใครไดย้นิเร่ืองราวของเขา
อีกเลย 

ในวนัอาทิตยลี์และไพกจะหนีออกไปก่อนเสียงแตรไซเร็นปลุก แลว้น าประชุมนมสัการใน
คริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีเคยท างานอยู ่ถา้ทหารยามจบัไดก้็จะตอ้งถูกลงโทษโบยตีอยา่งหนกั 

เชา้วนัอาทิตยว์นัหน่ึงทั้งสองคนถูกจบัตวัไดท้ั้งสองคนถูกมดัมือไพล่หลงั มีหลกัปักไวอ้นัหน่ึง
หลกัน้ีเส้ียมปลายแหลม หลกัน้ีปักไวต้รงหนา้ทั้งสองคน ทั้งสองคนถูกบงัคบัใหคุ้กเข่าลงบนหินแหลม 
ๆ และมีผูดุ้น้ฟืนรองตรงขอ้พบัหวัเข่า เขาจะเอนตวัไปขา้งหนา้ไม่ไดเ้พราะหลกัแหลมท่ีปักไวจ้ะท่ิม
แทงหนา้ และจะถอยหลงัก็ไม่ไดเ้พราะดุน้ฟืนจะบีบใหป้วด แดดเผาหลงัของทั้งสองคนจนบวมปูดพอง
ข้ึนเป็นผื่นแดง 

บางคร้ังผูท้รมานจะเอาเขาห้อยหวัลง แลว้เอาน ้ากรอกเขา้ทางจมูกจนทอ้งกาง แลว้ปลดตวัลง
มาและกระโดดทุ่มตวัลงบนพุงท่ีอืดอยูน่ั้นพร้อมทั้งตะปูเกือก 

ในท่ีสุดอาทิตยเ์ชา้วนัหน่ึงในฤดูร้อนปี ค.ศ. 1950 หลงัจากท่ีสงครามเกาหลีเร่ิมตน้แลว้ไพกกบั
ลี และคริสเตียนคนหน่ึงถูกโบยตีอยา่งสาหสั แลว้จบัโยนลงน ้าทั้งสามคน แลว้ทั้งสามก็ตั้งตน้
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ตะเกียกตะกายข้ึนจากน ้าแต่ผูท้รมานนั้นรีบตะครุบตวัไว ้ และเอาหนา้ กดลงใตผ้วิน ้า จนพวกนั้นนึกวา่
ทั้งสามคนตายแลว้ 

สมาชิกคริสตจกัรผูเ้ป็นศิษยข์องพระเยซูท่ีซ่ือสัตยย์นืเฝ้าอยูว่า่ศิษยาภิบาลของเขาถูกทรมาน
อยา่งไร เวลาเม่ือพวกแดงไปหมดแลว้ คริสตสมาชิกพวกนั้นก็รีบไปรับร่างของคนทั้งสามไว ้ปรากฏวา่
ยงัไงไม่ตาย พวกเขาช่วยกนัเอาน ้าออกจากปอด และใชว้ธีิผายปอดจนทั้งสามคนฟ้ืนข้ึนมา 

รุ่งข้ึนทหารยามนั้นกลบัมาอีก ศิษยาภิบาลลีถูกคุมตวัไปยงัเหมืองแร่ แต่ไพกถูกบงัคบัใหเ้ขา้
แถวเพื่อไปอยูก่บักองทพัคอมมิวนิสต ์

เขาตอ้งเดินไปตามถนนพร้อม ๆ กบัเพื่อน ๆ อีกสิบคน เขาพยายามเดินชา้ ๆ อยูข่า้งหลงั ทนัใน
นั้นเขาไดโ้อกาสจึงเล็ดลอดหนีลวคูลึกขา้งทาง แลว้วิง่ไปหาพุม่ไมก้ าบงัตวัเล็ดลอดต่อไป ขณะท่ีต ารวจ
ก าลงัคน้หาตวัเขาอยูอี่กทางหน่ึง เขาก็หาทางข้ึนภูเขาไปอยา่งล้ีลบัและปีนข้ึนไปจนสูงสุด เขาเจอถ ้าลึก
แห่งหน่ึงแลว้เขาค่อย ๆ คลานเขา้ไปทั้งมืด ๆ อยา่งนั้นและนอนอยูอ่ยา่งเงียบ ๆ 

หลงัจาก นอน ซ่อนตวัอยูโ่ดยมีอาหารแต่เพียงเล็กนอ้ยถึงสิบวนั เขาจึงออกจากถ ้าในเวลา
กลางคืนและลงไปสู่เมืองเซ็นจุน เป็นเวลาเกือบรุ่งสวา่งแลว้ขณะท่ีเขาปีนก าแพงเขา้ทางหลงับา้นของ
พอ่ตา 

วนันั้นชายแก่ไดขุ้ดหลุมใตพ้ื้นเรือน ไพกคลานลอดเขา้ไปทางเตาผงิไฟ และใชหิ้นแบน ๆ ปิด
ปากรูไวพ้อ่ตาของเขาก่อไฟในเตาผงิ ฉะนั้นข้ีเถา้จึงกลบรอยทางท่ีท าไวใ้หม่ไดส้นิทสนม 

หลงัจากท่ีเขาตอ้งทนอยูใ่นท่ีมืด ๆ มาหลายวนัแลว้เน่ืองจากต ารวจลบัไดม้าคน้บา้นอยูอ่ยา่ง
เขม้งวด ในท่ีสุดต ารวจคน้ไม่พบก็เลิกรามือไปเอง พอ่ตาของเขาต่อสายไฟฟ้าลงไปใหเ้ขาในหลุม
เพื่อใหเ้ขาใชแ้สงสวา่งและสามารถฟังวทิยไุดโ้ดยใชฝ้าครอบท่ีหู 

แมเ้ขาซ่อนตวัอยูเ่ช่นนั้น เขาก็รู้ข่าวต่าง ๆ จากกรุงโตเกียวและบางคร้ังไดฟั้งรายการเป็นภาษา
เกาหลีซ่ึงรัฐบาลเกาหลีใตส่้งไปทางเกาหลีเหนือ วนัหน่ึงเขาทราบข่าวของแมค็อาร์เธอร์วา่ก าลงัจะข้ึน
บก ไพกต่ืนทราบข่าวของแมค็อาร์เธอร์วา่ก าลงัจะข้ึนบก ไพกต่ืนเตน้มากและนึกวา่ไม่ชา้คงไดพ้บ
อิสรภาพแน่ 

และท่ีประเสริฐยิง่กวา่วทิยกุ็คือพระคมัภีร์ซ่ึงพอ่ตาส่งไปใหอ่้าน และทุกๆ  วนัเขาอ่านอยา่งจริง 
ๆ จงั ๆ  

“แมข้า้พเจา้จะด าเนินไปตามหวา่งเขาอนัมืดมวัแห่งความตาย ขา้พเจา้ก็จะไม่กลวัอนัตรายเลย 
เพราะพระองคท์รงสถิตอยูด่ว้ยขา้พเจา้” สดุดี 23:4 

“เม่ือเจา้ลุยขา้มน ้า เราจะอยูก่บัเจา้ และเม่ือลุยขา้มแม่น ้า แม่น ้านั้นจะไม่ท่วมเจา้ เม่ือเจา้เดินผา่น
เขา้ไปในกองไฟ ไฟจะไม่ลวกเจา้ หรือเปลวเพลิงจะไม่ไหมเ้จา้” อิสยาห์ 43:2 
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เขาท่องขอ้พระคมัภีร์ไดห้ลาย ๆ สิบขอ้ระหวา่งท่ีตอ้งรออยูใ่นหลุมเป็นเวลานานเช่นนั้น 
“อยา่ใหใ้จเดือดร้อนเพราะคนท่ีกระท าชัว่” 
เขาท่องท าสดุดี บทท่ี 27,37 และบทท่ี 90 ยอห์น บทท่ี 14,15,17 และโรมบทท่ี 8 กบัยอห์นฉบบั

ตน้ 
บางคร้ังเขาไดพ้บค าสัญญาของพระเจา้ในพระคมัภีร์ซ่ึงเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลย 
พระสุรเสียงท่ีน่าปล้ืมใจของพระเยซูท าใหเ้ขาต่ืนเตน้ยิง่กวา่เสียงของนายพลแมค็อาร์เธอร์ มี

บ่อยคร้ังท่ีเขาไดย้นิ พระสุรเสียงของพระเยซูมาตรัสแก่เขา ณ ขา้ง ๆ ตวัเขา ขณะท่ีเขาตอ้งขดตวัอยูอ่ยา่ง
เดียวอึดอดัในหลุมเช่นนั้น 

“ของในโลกทุกส่ิงก าลงัค่อย ๆ เส่ือมลงในแสงสวา่งแห่งพระรัศมีและพระคุณของพระเจา้” วนั
หน่ึงขณะท่ีเขาฟังข่าวจากวทิยโุตเกียววา่ “กองทพัสหประชาชาติไดข้ึ้นบกท่ีเมืองอินชอนแลว้ และพบ
กบัการต่อสู้เพียงเล็กนอ้ย การต่อสู้มุ่งหนา้ไปสู่กรุงซีอูล” 

เขารู้วา่อีกไม่ชา้เขาคงหลุดออกจากการถูกฝังทั้งเป็นและจะเห็นแสงอาทิตยอี์กคร้ังหน่ึง วนัแลว้
วนัเล่าเขาไดย้นิข่าวดีเสมอ กรุงซีอูลถูกยดึคืนมาไดแ้ลว้ และกองทพัสหประชาชาติขา้มเส้นขนาน
สามสิบแปดไปแลว้เขา้ยดึเมืองสะรีวอนและเมืองปองยางได ้ เชา้ตรู่วนัหน่ึงพอ่ตาของเขามาบอกวา่พวก
คอมมิวนิสตล่์าถอยแต่ คอมมิวนิสตไ์ดจ้บัศิษยาภิบาลผูป้กครองคริสตจกัรและผูน้ าคริสเตียน หลายคน
พาไปแลว้ยงิเสียกลางทางฉะนั้นอยา่เพิ่งออกมาจากท่ีซ่อนจนกวา่พวกคอมมิวนิสตจ์ะล่าถอยไป
หมดแลว้จริง ๆ 

ภายหลงัเขาเองไดข้่าววา่มีคนถูกยงิตายเป็นจ านวนร้อย ๆ ท่ีออกมาจากท่ีซ่อนเร็วเกินไป เม่ือ
เดือนตุลาคมวนัท่ี 20 กองทพัสหประชาชาติไดเ้ขา้มาในเมือง ประชาชนพากนัโลดเตน้ตอ้นรับดว้ย
ความยนิดี ไฟกไดค้ลานออกมาจากท่ีซ่อนของเขา 

เขาพยายามลุกข้ึนยนื แต่เส้นประสาทและสมองของเขามึนจนหนา้มืด และตอ้งฟุบหนา้ลง
เหมือนตน้ไมเ้ห่ียว พอลุกข้ึนไดเ้ขาเห็นเงาของตวัเองในกระจกอะไรช่างเปล่ียนแปลงไปเช่นนั้น 
ผวิหนงัของเขาขาวซีดหนวดเครายาวรกรุงรังผมผา้เกือบจะเกลา้มวยได ้ หนา้ตาของเขามองดูคลา้ย ๆ 
คนชรา 

เขาบอกวา่เขาตอ้งหดัเดินอีกคร้ังหน่ึงโดยใชเ้ชือกผกูแลว้เดินไปรอบ ๆ หอ้ง แมว้า่เวลานั้นเป็น
ฤดูใกลฤ้ดูหนาวแลว้ใบไมร่้วงลงเกือบหมด แต่กระนั้นเขายงัรู้สึกวา่โลกน้ีช่างสดช่ืน และอบอุ่นในกบั
แสงแดดทอ้งฟ้ายงัมีสีคราม น่าช่ืนใจอะไรเช่นนั้น 

แต่ในระยะเพียงสามวนัเท่านั้นเองก็มีข่าวมาวา่กองทพัคอมมิวนิสตม์าอีกแลว้ และกองทพั
สหประชาชาติก าลงัถอย 
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ข่าวเช่นนั้นท าใหไ้พก เกือบไม่เช่ือวา่จะเป็นไปไดข้่าวลือก็สับสน แต่กระนั้นคนเป็นจ านวนพนั 
ๆ พากนัทิ้งบา้นแลว้หนีลงไปทางใต ้ไพกอ่อนแอเกินไปท่ีจะหนีไปกบัพวกนั้นได ้ 

คร้ันแลว้รุ้งข้ึน จีนคอมมิวนิสตก์็เขา้ยดึตวัเมืองเซ็นจุนไดอี้กคร้ังหน่ึง ดว้ยการเตรียมตวัเล็กนอ้ย
ไพกก็หนีออกจากตวัเมืองโดยออกไปทางตรอกดา้นหลงั และมุ่งหนา้ไปทางใตพ้ร้อม ๆ กบัคนอ่ืน ๆ ท่ี
อบพยพไปดว้ยกนั 

ขณะท่ีพวกเขาเดินทางมาไม่สู้ไกลนกั ก็พบทหารจีนคอมมิวนิสตเ์ขา้มาลอ้มพวกท่ีก าลงัอพยพ 
แต่ไม่มีล่ามท่ีจะพดูกนัใหรู้้เร่ืองจึงก่อให้เกิดความวุน่วาย ขนานใหญ่ 

ไพกส านึกตวัแน่วา่จะตอ้งถูกส่งตวัใหพ้วกเกาหลีแดงหรือมิฉะนั้นก็คงถูกยงิตายกลางทาง 
หรือไม่ก็ถูกบงัคบัใหร่้วมกบักองทพัแดง 

เขาจึงคุกเข่าลงอธิษฐานวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้เป็นน ้าพระทยัของพระองคข์า้พเจา้ก็จะทนได ้แต่
พระองคไ์ดท้รงโปรดพิทกัษรั์กษาขา้พเจา้มาแลว้หลายเดือนขอพระองคท์รงท าขา้พเจา้ใหป้ลอดภยัอีก
คร้ังหน่ึงเพื่อวา่ ขา้พเจา้จะมีโอกาสรับใชพ้ระองคใ์นคริสตจกัร”  

เหมือนจะเป็นค าตอบค าอธิฐาน ในทนัทีทนัใดก็มีเสียงกระห่ึมของเคร่ืองบินมาทางทิศใต ้ และ
เสียงก็ดงัมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

“เคร่ืองบินอเมริกนั 
ทหารจีนคอมมิวนิสตแ์ตกกระจายพากนัไปซ่อนตวัตามใตต้น้สนทั้งสองขา้งทาง ชาวเกาหลีผู ้

อพยพหลบภยัไดโ้อกาสต่างก็วิง่หนีเอาตวัรอดตายดีกวา่ท่ีจะตอ้งไปทนทุกขท์รมานโดยทหารจีน
คอมมิวนิสต ์ฉะนั้นต่างคนหนีเอาตวัรอดกนัอยา่งวุน่วาย และไพกก็อยูใ่นพวกนั้นดว้ย 

ขณะท่ีเคร่ืองบินผา่นไปยงัไม่สูงนกั ก็มีเสียงปืนกลจากเคร่ืองบินพน่ออกมา คนล้ีภยัหลายลม้ลง
เลือดไหลกลางถนน 

โดยไม่เหลียวหลงัไพกวิง่หนี แต่วา่เขาของเขาหมดเร่ียวแรงและคอก็แหง้ผาก เขาซ่อนตวัในพุม่
ไมเ้ต้ีย ๆ ขา้งถนน และพกัหายเหน่ือยสักหน่อยหน่ึงจึงเดินทางสู่ทิศใตต่้อไป แต่ก็กะโผลกะเผลกไปได้
ดว้ยความยากล าบากเพราะหมดแรง 

เขาตอ้งสะดุง้ตกใจกลวัและอิดโรยหิวโหย ทั้งกลางวนักลางคืนเขาตอ้งหาโอกาสคน้หาอาหาร
ท่ีเจา้ของบา้นทิ้งบา้นไวแ้ละเหลือเศษอาหารไวบ้า้งตามเรือนร้างตามหมู่บา้นของชาวนา แต่เขาไม่กลา้
พกัในบา้นเหล่านั้น การสู้รบยงัมีอยูต่ามภูเขา กองทพัจีนก็อยูไ่ม่ห่างไกลนกั 

เม่ือเขามาถึงเมืองปองยาง ขณะนั้นบา้นเมืองก าลงัวุน่วายสุดขีด ฝงูคนพากนัมาออท่ีริมฝ่ังน ้าไท้
ถองดว้ยความกระวนกระวายอยากจะขา้มไปใหพ้น้ๆ แต่สะพานทุกแห่งถูกท าลายหมดส้ิน เวน้แต่
สพานท่ีอยูเ่หนือตวัเมืองข้ึนไปและไม่มีพลเรือนคนใดไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ใกลส้ะพานนั้น สะพาน
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รถไฟอนัแก่ถูกระเบิดลงไปแช่อยูใ่นน ้าในลกัษณะท่ีหงิกงอใชก้ารอะไรไม่ได ้ มีบางคนพยายามขา้มไป
ได ้แต่บางคนก็เทา้พลาดตกลงไปในแม่น ้าซ่ึงเยน็เหมือนน ้ าแขง็ 

แต่ไพกตดัสินใจวา่อยา่งไร ๆ ก็ตอ้งขา้มไปใหไ้ดแ้มจ้ะเกือบ ๆ พลาดลม้ลงหลายคร้ัง เขาก็ยงั
ขา้มฝ่ังไปทางทิศใตไ้ด ้ เขาเดินทางไปพร้อมกบัพวกล้ีภยัคนอ่ืน ๆ ตอ้งเดินทางอ่อนเปล้ียมาเป็นเวลา
มากกวา่หน่ึงอาทิตยแ์ละเก็บเศษอาหารไดบ้า้งตามบา้นร้างและในท่ีสุดก็มาถึงกรุงซีอูล เขาไดพ้บกบัค
ริสเตียนหมู่หน่ึงซ่ึงล้ีภยัลงมาจาเมืองเซ็นจุน เขาพากนัไปอาศยัอยูใ่นอาคารของคริสตจกัรหลงัหน่ึง และ
ไพกก็ไดมุ้ม ๆ หน่ึงพอไดอ้าศยันอน 

แต่ก่อนทหารจีนก าลงัไล่ติดตามมา และกรุงซีอูลก็ท าท่าจะแตกอีกคร้ังหน่ึง มิชชนันารีอเมริกนั
สามคนก าลงัใชร้ถบรรทุกล าเลียงคริสเตียนไปยงัอ่าวเมืองอินชอนวนันั้นเป็นวนัคริสตมาสท่ีไพกไดถู้ก
ยดัเขา้ไปในรถบรรทุกและเดินทางต่อไป เม่ือมาถึงอ่าวของตวัเมืองนั้นแลว้มิชชนันารียิม้อยา่งขวางและ
พดูวา่ “พวกเรามีมากกวา่หน่ึงพนัคน น่ีและเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีเราจะฉลองวนัคริสตมาส” 

ไม่ชา้เรือทอ้งแบน บรรทุกคนเตม็ก็ออกเดินทางสู่ทะเล และในเวลานั้นคณะคริสเตียนก็ร้อง
เพลง 

“พระองคน์ าพา พระองคน์ าพา 
พระหตัถพ์ระองคท์รงจูงมือขา้ฯ” 
ชีวติบนเกาะเจจูอยูก่นัอยา่งทุลกัทุเลซ่ึงทางการกองทพับกอเมริกนัส่งเต็นทม์าให ้ แต่ถึงกระนั้น

ก็ยงัสงบอารมณ์สบายดีกวา่ท่ีจะหนีภยัอยูต่ลอดเวลา และทรมานเพราะความหิวโหย พร้อมกบัร่างกายท่ี
เหน่ือยปวดเม่ือยทัว่ตวั 

คริสตจกัรหลายแห่งเร่ิมสถาปนาดว้ยฝีมือของชาวล้ีภยัเหล่านั้นข้ึนทัว่เกาะ และพระกิตติคุณได้
น าออกเทศนาดว้ยความร้อนรนอยา่งศรัทธาจริง ๆ มีคริสตจกัรตั้งข้ึนถึงส่ีสิบคริสตจกัร เด็กๆ พากนัยดั
เยยีดเขา้มาในโรงเรียนรววีารศึกษา 

ไพกไดป้วารณาตวัเองให้แก่การงานแห่งหน่ึงซ่ึงชาวล้ีภยัไดจ้ดัตั้งข้ึน เขามีหลายส่ิงในใจของ
เขาท่ีเขาอยากระบายออกมาเป็นค าพดู คือขอ้ความเหล่านั้นซ่ึงพระเจา้ตรัสแก่เขาขณะท่ีเขาซ่อนตวัอยูใ่น 
“หลุมหลบภยั” ไม่มีใคร่บ่นเลยวา่ค าเทศนาเหล่านั้นยดืยาว วนัอาทิตยเ์ป็นวนัท่ีชาวล้ีภยัพากนัมาเล้ียง
โตะ๊ดว้ยอาหารส าหรับจิตวิญญาณ ไม่ใช่สักแต่วา่เป็นส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งท าเท่านั้นการไปนมสัการพระเจา้ท่ี
คริสตจกัรเป็นเวลาท่ีร่ืนเริงยินดีและเป็นเวลาสรรเสริญพระเจา้ ไม่ใช่เป็นการบงัคบัแต่ตามใจสมคัร 

ในฤดูใบไมร่้วงปีนั้น ไพกไดท้ราบข่าววา่โรงเรียนพระคริสตธรรมจะเปิดใหม่ในเมืองปูซาน 
เขาเดินทางไปเมืองนั้นทนัที และไดทุ้่มเทพลงัทุกอยา่งเล่าเรียนพระวจนะของพระเจา้ รุ่งข้ึนอีกปีหน่ึงท่ี
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ประชุมใหญ่ไดต้กลงเปิดโรงเรียนพระคริสตธรรมอีกแห่งหน่ึงท่ีเมืองเตกแูละไพกเป็นสมาชิกคนหน่ึง
ของโรงเรียนนั้นท่ีจบหลกัสูตรเป็นพวกแรก 

พระเจา้ทรงพระราชทานหนา้ท่ีการงานใหแ้ก่เขาซ่ึงเขายนิดีรับใชพ้ระเจา้ซ่ึงเขาไดค้อยท ามา
นานแลว้ ขณะท่ีเขายงัก าลงัเป็นนกัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนพระคริสตธรรมเขาไดจ้ดัตั้งคริสตจกัรแห่งหน่ึง
ข้ึนเพื่อครอบครัวของนายทหาร ณ บริเวณบา้นพกัซ่ึงญ่ีปุ่นไดส้ร้างทิ้งไว ้

เร่ืองราวของไพกก็เป็นแบบธรรมดาของนกัเรียนเหล่าน้ี นกัเรียนหลายคนเรียนจบหลกัสูตร
โรงเรียนพระคริสธรรม แลว้ก็ออกไปปฏิบติัการอยา่งเขม้แขง็ในคริสตจกัรท่ีเจริญข้ึนอยา่งรวดเร็ว พระ
คมัภีร์ฮีบรูบทท่ี 11 ก็ซ ้ ารอยตวัเองอีกคร้ังหน่ึง 

“บางคนไดถู้กการทรมานเพราะไม่ยอมรับการช่วยใหร้อดตาย... บางคนถูกทดลองโดยค าเยาะ
เยย้และถูกเฆ่ียน แลว้ก็ถูกจ าและขงัไวใ้นคุกดว้ย... เขาจึงไดเ้ท่ียงซุ่มซ่อนตวัอยูใ่นถ ้าและในโพรง...” 



 77 

บทที ่15 

อยู่ไปกห็นักแผ่นดนิ 

นายกิม ชงัโอ รู้สึกหมดอาลยัตายอยากท่ีจะอยูเ่ป็นผูเ้ป็นคนกบัเขา อายขุองเขาพึ่งไดสิ้บหกปี 
มือก็ไม่มีดว้นทั้งสองขา้ง ช่วยตวัเองก็ไม่ได ้คนอ่ืนตอ้งท าใหท้ั้งนั้น กินขา้วเขาก็ป้อน เส้ือผา้ก็ตอ้งมีคน
ใส่ให ้ตอ้งเป็นภาระของคนอ่ืนตลอดชีวติ 

จะมีชีวติอยูต่่อไปอีกท าไมเล่า อยูไ่ปก็หนกัแผน่ดินประโยชน์แก่ตนก็ไม่มี แก่คนอ่ืนก็ไม่ได ้เขา
ไดแ้ต่อนกล้ิงเกลือกไปมาบนพื้นกระดาน ร้องไห้ตลอดวนั 

ฆ่าตวัตายเสีย มนัจึงจะดี เอาเสียเด๋ียวน้ีเห็นจะเหมาะ แต่จะฆ่าตวัเองไดอ้ยา่งไร มือมนัดว้น 
หมดท่า 

ต่อมาวนัหน่ึงเขาเห็นขวดยานอนหลบั เขาดีใจ เอามือดว้นค่อยประคองมนัข้ึน เอาปากกดัดึงจุก
ออก แลว้เทลงทั้งขวดในถาดทองเหลือง เขากม้กินดว้ยปากอยา่งสมใจนึก ต่อจากนั้นเขาสลบไปถึงสอง
วนั แต่เพราะเขาเป็นเด็กหมุ่นท่ีก าลงัแขง็แรง เขาก็กลบัฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาอีก แต่นั้นเป็นตน้ไปใคร ๆ ก็
กลวัวา่เขาจะฆ่าตวัตายอีก มีอะไรท่ีใครนึกวา่จะเป็นเคร่ืองมือประหารตวัเองได ้เขาเก็บหมด 

บางคร้ังเขาก็หวนร าพึงคิดถึงเร่ืองท่ีล่วงมาแลว้ มนัเป็นเร่ืองท่ีเตม็ไปดว้ยความเจบ็ปวดรวดร้าว
ทั้งในดา้นร่างกายและสมอง 

คร้ังเม่ือพวกคอมมิวนิสตไ์ดเ้ขา้มายดึครองเกาหลีใตพ้วกแดงไดแ้ผอ่  านาจราชศกัด์ิลงไปจนถึง
เมืองของเขาซ่ึงตั้งอยูไ่ม่ไกลสักเท่าไรจากสนามบินของเมืองหลวงกรุงซีอูล 

พวกนกัเรียนหนุ่มทั้งหลายของวทิยาลยัทั้งปวงไดพ้ากนัออกไปช่วยกองทพับกของรัฐบาล
เกาหลีท่ีตั้งข้ึนใหม่ทหารไดรั้บการฝึกหดัยงัไม่พอ เหตุฉะนั้นนายกิมและเพื่อนนกัเรียนจึงยนิดีช่วย
ทหารออกรบ 

นายกิมกบัเพื่อนรวมชั้นไดรุ้กเขา้ไปแนวหนา้อยา่งบา้ระห ่า นายกิมกบัพวกเพื่อน ๆ เป็นก าลงั
เลียงส่งลูกกระสุนดินด าไปยงัแนวหนา้ ในขณะเม่ือนายกิมไดแ้บกหีบกระสุนไวบ้นศีรษะเดินไปตาม
ร่องสนามเพลาะ ลูกระเบิดไดต้กลงใกล ้ๆ  เขาห่างจากกนัไม่ก่ีกา้ว เศษลูกระเบิดไดแ้ตกออกกระจายถูก
แขนของเขา มีบาดเจบ็สาหสั หากเขาจะไดย้อ่ตวัลงในสนามเพลาะก็คงจะไม่เป็นอนัตราย สนามเพลาะ
ต้ืนไปท่ีจะเป็นท่ีก าบงัส่วนบนของเขาได ้เขาลม้ลงเจบ็ปวดคราญครางอยูแ่ต่ล าพงั 
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เป็นท่ีน่าสงสาร ใคร ๆ ก็ไม่สนใจกบันายกิม ปล่อยใหเ้ขานอนคลุกเลือดเจบ็ปวดอยูเ่ช่นนั้น รุ่ง
ข้ึนเขาก็พอมีก าลงัท่ีจะคลานกลบัไปบา้น แขนทั้งสองขา้งมีบาดแผลสาหสั ความปวดท าใหเ้ขา
รับประทานอะไรไม่ไดเ้ลย 

ต่อมาอีกสองวนัพอ่แม่และพี่สาวท่ีหนีจีนแดงไปยงัภูเขาก็พากนักลบับา้น เม่ือเจอเขาตกอยูใ่น
สภาพเช่นนั้นพี่สาวก็ช่วยลา้งแผลให ้ หาขา้วใหเ้ขากิน อาการหนกัข้ึนเพราะบาดแผลเป็นพิษ พอ่จึงอุม้
เขาไปส่งโรงพยาบาลท่ีกรุงซีอูล ซ่ึงในเวลาน้ีตกอยูใ่นความปกครองของจีนแดง หมอชาวเกาหลีจึงได้
ช่วยตดัมือออกทั้งสองขา้ง 

แผลนั้นกวา่จะหายก็ชา้มาก เม่ือเอาผา้พนัแผลออกเขาก็เห็นวา่ไม่มีมือ เขาจะตอ้งถูกเล้ียง
เหมือนอยา่งเด็กแดง ๆ ใส่เส้ือเองก็ไม่ได ้ กินก็ตอ้งมีคนอ่ืนมาป้อนขาดแขนก็เหมือนขาดอาชีพ หาเล้ียง
ตวัเองไม่ไดอี้กแลว้ อา้, เขากลายเป็นคนพิการ ใครๆ ก็พากนัหลบหนา้ 

เขานึกวา่เขาควรตายเสียดีกวา่ ชีวติขา้งหนา้เป็นอยา่งไร เขาไม่เคยรับรู้เลย เขารู้วา่ผมีี พวกผี
เหล่าน้ีเร่ร่อนเท่ียวอยูท่ ัว่ไป ผูท่ี้มีบุตรท่ีซ่ือสัตยแ์ละไหวเ้จา้บิดามารดาเหล่านั้นจึงจะหวงัมีความสุขบา้ง
ในภพหนา้ส่วนตวัเขาเองนั้นไม่มีความหวงัอยา่งคนอ่ืนเลย เขาเตม็ใจ หากจะตายอยา่งไรไดย้อมตาย
ทั้งนั้น 

คร้ันเม่ือเขามองไม่เห็นลู่ทางท่ีจะประหารตวัเองไดแ้ลว้ ชีวติของเขาก็ยิง่มืดมนลงอยา่งบอกไม่
ถูก จะมองอะไร จะคิดอะไรก็มีแต่ความมืดมวั 

สงครามไดผ้า่นหมู่บา้นเขาไปถึงส่ีคร้ัง แต่ละคร้ังก็มีแต่ความพินาศเพิ่มข้ึนทุกที เขาพากนั
อพยพ เขาพากนักลบัมา ในท่ีสุดก็เอาเศษบา้นท่ีปรักหกัพงัมารวมกนัเขา้สร้างข้ึนเป็นบา้นเล็ก ๆ หอ้ง
เดียว พอท่ีจะกนัความหนาวใหค้วามอบอุ่นไปจนตลอดฤดูหนาว 

ต่อมาอีกสองปี เขาไดย้นิข่าวดีวา่ มีหมอวิเศษต่อแขนต่อขาได ้และใคร ๆ ท่ีขาดว้นแขนดว้นไป
หาเขาๆ ก็ต่อให ้แต่หมอวเิศษน้ีอยูท่ี่โรงพยาบาลมิชชัน่ในกรุงซีอูล เม่ือปรึกษาหารือกนัเป็นท่ีตกลงแลว้
พอ่และพี่สาวก็พากนัไปเมืองหลวงเพื่อไต่ถามดูวา่ มีทางอนัใดท่ีจะช่วยเหลือเขาได ้

คร้ันเม่ือไปถึงโรงพยาบาลแลว้ ก็มีเจา้หนา้ท่ีน าตวัเขาไปหามิชชนันารีคนหน่ึง ท่านเองเป็นคน
พิการ มีแขนปลอม และปลายแขนปลอมของท่านนั้นมีขอเหล็กท่านไม่มีความอายเลยในเร่ืองแขน
ปลอมของท่าน แต่กลบัตรงกนัขา้ม ชีวติของท่านเตม็ไปดว้ยความสุขและความขยนัขนัแขง็ ชีวติของ
ท่านเตม็ไปดว้ยความร่าเริงมิชชนันารีอเมริกนัเป็นคนใจดีมีแต่ความร่าเริงส่อใหเ้ห็นวา่เป็นคนมี
ความสุขจริง ๆ ส่ิงท่ีท าใหน้ายกิมประหลาดใจก็คือ มิชชนันารีผูน้ี้มีชีวติอยูเ่พื่อคนอ่ืนแท ้ ๆ แมว้า่เขา
เป็นคนพิการก็เป็นคนพิการท่ีช่วยตวัเอง และช่วยคนอ่ืนไดด้ว้ย 
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นายกิมไดน้ัง่ดูมิชชนันารีอยา่งเพลิดเพลิน ท่ีเห็นท่านไดใ้ชแ้ขนปลอม ของท่าน อยา่งวอ่งไว
คล่องแคล่วเขาประหลาดใจจริง ๆ เพราะแขนปลอมนั้นใชท้  างานไดเ้ท่า ๆ กบัแขนดี 

นายกิมเกิดมีความหวงั คราวน้ีแหละท่ีเขาสามารถจะช่วยตวัเองได ้และนึกวา่คงจะสามารถช่วย
คนอ่ืนไดด้ว้ย และยิง่ไปกวา่นั้นเขาคงสามารถท าการงานหาเงินเล้ียงชีพตนเองได ้

นายกิมตอ้งรออยูห่ลายวนั ขณะเม่ือนายแพทยไ์ดท้  าการวดัแขนเพื่อใส่แขนปลอม ตลอดเวลา
เขาสังเกตดูมิชชนันารีคนน้ี ช่างเป็นคนใจดีจริง ๆ เขาช่างมีความอดทน และประกอบไปดว้ยความ
เมตตากรุณาและมีความสนใจกบัคนพิการทุกคน บางคนก็ขาดว้นและบางคนก็แขนดว้น มิชชนันารี
แขนดว้นมือปลอมก็ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่คนพิการทุกคนท่ีไดม้าหาท่าน นายกิมนึกแต่ในใจวา่ ท าไม
มิชชนันารีอเมริกนัคนน้ีจึงไดทิ้้งบา้นเกิดเมืองนอนของตนมาช่วยพวกเขาชาวเกาหลีเช่นน้ี? มองเห็นได้
โดยถนดัวา่เขาไม่ไดม้าหาเงินหาทอง ใคร ๆ ไปหาเขาก็รับและใหค้วามช่วยเหลือทั้งนั้น แมแ้ต่คนท่ีไม่
มีเงินเลยสักสตางคแ์ดงเขาก็ยงัช่วยท าให ้

วนัหน่ึงมีชายคนหน่ึงช่ือวา่นายหลี คานสุขไดม้าทกัทายปราศรัยกบัเขา นายหลีเป็นคนขาดว้น
และใชข้าปลอม เขาก็ไม่อายขาปลอมของเขาเหมือนกนั ตรงกนัขา้มเขาร่าเริงและเบิกบานอยูเ่สมอ นาย
กิมแสนจะดีใจท่ีไดมี้เพื่อนเหมือนชายคนน้ี เขาคุยกนัอยา่งมีความสุขนายกิมรู้วา่นายหลีก็ได ้ ขาปลอม
มาจากชาวอเมริกนัคนน้ีเหมือนกนั 

นายกิมจึงถามนายหลีวา่ “คุณรู้ไหมวา่ท าไม่มิชชนันารีอเมริกนัใจดีคนน้ีจึงไดล้ะบา้นเกิดเมือง
นอนอนัสวยงามมาอยูเ่กาหลี ช่วยพวกเราท่ีเป็นคนพิการ แมแ้ต่ภาษาของเราท่านก็พดูไม่ได”้ 

“อ๋อ ก็เพราะท่านเป็นคริสเตียนนะซิ” นายหลีไดต้อบ 
“คริสเตียน มนัเก่ียวอะไรกนั?” นายกิมถามดว้ยความสงสัย 
“พิโธ่ นัน่หมายมนัทุกส่ิงละ คือวา่การเป็นคริสเตียนนัน่ก็คือ เขาเช่ือวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็น

พระบุตรของพระเจา้แต่พระองคเ์ดียว ผูไ้ดเ้สด็จลงมาจากสวรรครั์บพระชาติเป็นมนุษย ์ เพื่อช่วยเราซ่ึง
เป็นคนบาปเพราะวา่พระองคท์รงรักเรา   พระองคไ์ดท้รงช่วยคนจนคนป่วย คนพิการ และทรงรักษาคน
ตาบอดหูหนวกให้หาย พระองคท์รงตายแทนความผดิความบาปของพวกเราบนไมก้างเขน ซ่ึงเป็นทางท่ี
จะช่วยเราทุกคนใหพ้น้จากความบาป พระองคน้ี์แหละไดท้รงประทานความรักของพระองคไ์วใ้นใจ
ของผูเ้ช่ือทุกคน เหตุฉะนั้นคริสเตียนเราจึงมีความรักคนอ่ืนเหมือนพระเยซูทรงรักเรา” 

“เอะ๊, น่ีถา้คุณจะเป็นคริสเตียน?” นายกิมถามดว้ยความสนใจ 
“ครับ ผมเป็นคริสเตียน” นายหลีตอบดว้ยดวงหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส 
“ไดโ้ปรดเถอะ ขอคุณเล่าให้ผมฟังอีก” 
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“มนัไม่ใช่แต่เพียงการช่วยเหลือกนัและกนัเท่านั้นแต่เม่ือตายแลว้นะซิ เราจะพากนัไปอยูท่ี่ไหน 
คริสเตียนทุกคนตายแลว้ไปสวรรค ์สวรรคส์วยงามกวา่อเมริกนัเป็นไหน ๆ ท่ีนัน่ไม่มีการเกิดแก่เจบ็ตาย 
ในสวรรคน์ั้นพระเจา้ไดท้รงตระเตรียมส่ิงของทุกอยา่งไวส้ าหรับเรา พระองคไ์ดท้รงเตรียมส่ิงเหล่าน้ีไว้
ใหแ้ก่เราทุกคนเปล่า ๆ” 

เร่ืองราวท่ีนายหลีเล่าใหน้ายกิมฟังนั้นไม่ใช่เร่ือง ท่ีจะเขา้ใจกนัไดท้นัที นายหลีไดม้าเยีย่มนาย
กิมบ่อยคร้ังทุก ๆ คร้ังก็ท  าใหน้ายกิมยิง่มีความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน โลกอนัสวยงามกวา้งใหญ่ก็เหมือนวา่
แปลกไปกวา่แต่ก่อนมนักลายเป็นโลกท่ีน่ารักอยูน่่าอาศยั การท่ีเปล่ียนไปไดเ้ช่นน้ีก็เพราะความรักของ
พระเจา้ท่ีไดป้รากฏอยูใ่นใจของมนุษยแ์ต่ละคน นายหลีไดช้วนนายกิมไปโบสถ ์ “วนัอาทิตยน้ี์ คุณไป
โบสถก์บัผมนะ วนัอาทิตยเ์ป็นวนันมสัการพระเจา้ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรค ์และแผน่ดินโลกและสรรเสริญ
พระผูช่้วยใหร้อดคือองคพ์ระเยซูคริสตผ์ูไ้ดท้รงตายแทนความผดิความบาปของเรา” 

“ครับ ผมจะไป ผมจะตอ้งเรียนรู้เร่ืองพระเจา้และองคพ์ระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นพระพรของผม
ใหม้ากยิง่ข้ึนกวา่น้ี” นายกิมไดพ้ดูตอบดว้ยความแน่นอนในดวงใจ 

โลกท่ีหมดหวงัก็กลบักลายเป็นโลกท่ีเตม็ไปดว้ยความหวงัส าหรับนายกิม คริสตจกัรเบธาเนีย
เป็นคริสตจกัรใหญ่และสวยงามมาก  คล่ืนแห่งการสงครามไดผ้า่นไปถึงสามคราว แมแ้ต่รอยร้าวของตวั
คริสตจกัรก็เกือบจะหาไม่ได ้ นายกิมไม่นึกเลยวา่ในโลกจะมีคริสตจกัรอนัสวยงามอยา่งน้ี เพลงพิเศษก็
แสนจะไพเราะ ผูค้นแต่งตวัเรียบร้อยพากนัมาฟังเทศน์จนแน่นคริสตจกัร และมีคนแน่นอยา่งน้ีทุกวนั
อาทิตย ์ และคนทั้งหลายเหล่าน้ีก็ลว้นแต่มีความสุขดว้ยกนัทั้งนั้น เขาเป็นกลุ่มคนท่ีแปลกจริง ๆ คน
โดยมากในคริสตจกัรน้ีเป็นคนชาวเกาหลีเหนือท่ีไดอ้พยพหลบภยัเกือบทั้งหมด ค าเทศนาของท่าน
อาจารยฮ์นั ช่างจบัใจทุกอาทิตย ์ แมว้า่นายกิมจะเขา้ใจทุกค าไม่ไดก้็จริง แต่ถอ้ยค าเหล่านั้นท าใหเ้ขาอุ่น
ใจจริง ๆ  

ไม่สู้นานนกัเขาก็อธิษฐานเป็น ทุกวนัเขาไดอ่้านพระคมัภีร์ท่ีนายหลีไดใ้หเ้ขา เขาเสียใจท่ีเขา
ไมไ่ดเ้คยรู้เร่ืองราวน้ีมาก่อน มนัเป็นเร่ืองราวแห่งความอศัจรรยจ์ริง ๆ หากเขารู้เร่ืองราวเหล่าน้ีมาก่อนท่ี
ไหนเขาจะตอ้งทนทุกขท์รมานมาเกือบสองปีเตม็ ๆ สองปีท่ีปราศจากองคพ์ระเยซูคริสต ์ มนัช่างเตม็ไป
ดว้ยความมืดมนอนธการเสียจริง ๆ หากมีพระเยซูอยูใ่นใจแลว้ ก็คงจะมีแต่ความช่ืนอกบานใจเท่านั้น 
นายกิมไปคริสตจกัรทุกวนัอาทิตย ์ยิง่ไปก็ยิง่รู้เร่ืองราวมากยิง่ข้ึน ต่อมาอีกปีหน่ึงเขาก็ไดรั้บศีลบพัติศมา
เช่ือพึ่งในองคพ์ระเยซูคริสต ์

นายกิมไดมี้ความสนิทสนมกบัมิชชนันารีอเมริกนัคนนั้นมาก นายกิมไดไ้ปเมืองเตจอนกบั
มิชชนันารีคนนั้นเพราะท่ีเมืองน้ีเขาไดเ้ปิดรับช่วยคนขาดว้นมือดว้นเหมือนอยา่งท่ีเมืองหลวงซีอูล 
มิชชนันารีไดจ้ดัปลูกโรงร้านข้ึนเพื่อท าใหข้าปลอมแขนปลอม ต่อมาเขาถูกส่งไปช่วยคนพิการท่ี
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โรงพยาบาลอเมริกนัท่ีเมืองซนัจู ในโรงพยาบาลน้ีนายกิมไดส้อนพวกขาดว้นแขนดว้นให้รู้จกัวธีิใช้
แขนปลอมขาปลอมของตน แลว้เขาก็กลบัมาช่วยคนขาปลอมแขนปลอมท่ีต าบลเตจอนอีก 

นายกิมเล่นหมากรุกไดด้ว้ยมือปลอมปลายขอ เขาหยบิตวัหมากรุกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แลว้เขาจบั
ดินสอเขียนคะแนนเกมส์ เขาสอนนกัเรียนพิการทุกคนใหรู้้จกัเล่นปิงปอง โยนและรับกระสอบทราย 
ลา้งชาม กวาดบา้น ไดท้ั้งนั้น 

เม่ือเขาไดรั้บเช่ือพึ่งในองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้แลว้เขาเกิดร้อนใจ เขาอยากกลบับา้นเพื่อไปบอก
เล่ากล่าวเร่ืองของพระเยซูคริสตใ์หพ้อ่แม่และพี่สาวของเขาฟังพอ่แม่ไม่สู้จะเขา้เท่าไรนกั แต่เขาก็พากนั
ไปคริสตจกัรท่ีตั้งอยูใ่นหมู่บา้นของเขา เขาหมัน่ไปเสมอ แต่พี่สาวของเขารับเช่ือ เพราะเขาเห็นการ
อศัจรรยท่ี์เกิดมีข้ึนในชีวิตของนอ้งชาย เขามีความช่ืนชมยินดีในพระกิตติคุณอนัประเสริฐน้ีมาก ไม่ชา้ก็
สมคัรเป็นสมาชิกอธิษฐานในยามรุ่งอรุณ เขาไดไ้ปอธิษฐานทุกเชา้ ๆ ตีแผว่ญิญาณจิตของเขาต่อพระ
พกัตร์ ของพระเจา้ดว้ยกนักบัหญิงผูซ่ื้อสัตยอ่ื์น ๆ อีกหลายคน 

นายกิมไดเ้ท่ียวไปบอกเล่ากล่าวเร่ืองน้ีแก่ชาวบา้นไม่สู้นานนกัชาวบา้นก็พากนักลบัใจเช่ือถือ
ในองคพ์ระเยซูคริสต ์คริสตจกัรก็มีสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกเท่าตวั 

แต่เน่ืองจากสงคราม ผูค้นพากนัยากจนขดัสนเหมือนวา่ไม่มีหนทางท่ีจะช่วยท าให้ พวกน้ี
กระเต้ืองข้ึนในทางเศรษฐกิจ 

นายกิมพดูวา่ “เร่ืองน้ีฉนัตอ้งจดัการใหส้ าเร็จจนได”้ นายกิมจึงไดไ้ปท่ีเมืองเตจอน ท่ีนัน่มี
องคก์ารช่วยตนเองของมิชชัน่ เขาไดไ้ข่เป็ดมาสองร้อยฟอง เขาไดเ้ดินตามวธีิการท่ีมิชชนันารีไดส้อน
เขาทุกอยา่ง เขาฟักเขาเล้ียงเป็ดท่ีออกมาเป็นตวัไดถึ้งหน่ึงร้อยสิบเกา้ตวั ไม่ชา้ไม่นานลูกเป็ดทั้งหลายก็
พากนัลงวา่ยน ้าเล่น 

จ านวนเป็ดก็มีมากข้ึน นากจากเล้ียงเป็ดเขาก็เล้ียงไก่ดว้ย นอกจากไก่แลว้เขายงัเล้ียงกระต่ายอีก 
สนุกกนัใหญ่ ทั้งไข่ทั้งเน้ือก็ถูกส่งไปขายในตลาดกรุงซีอูล ไม่ชา้ไม่นานก็ไดช่้วยท าใหห้มู่บา้นนั้นเจริญ
ยิง่ข้ึนในดา้นเศษรฐกิจชาวบา้นก็พากนัสรรเสริญวา่ “เด็กแขนดว้นไดช่้วยใหช้าวบา้นเรามีชีวติชีวา
กลบัคืนมาอีก” 

นายกิมยิม้นอ้ยยิม้ใหญ่และพดูวา่ “ฉนัคิดวา่ อยูไ่ปก็หนกัแผน่ดิน อยูไ่ปก็ไม่มีประโยชน์อนัใด
ตายเสียดีกวา่ ดูเถอะฉนักลบักลายเป็นครูช่วยสอนคนอ่ืน ครูมิชชนันารีอเมริกนัเป็นคนท่ีอศัจรรยท่ี์สุด 
คนอยา่งน้ีฉนัไม่เคยไดเ้ห็นมาแต่ก่อน เขามีชีวติเหมือนอยา่งพระเยซู ฉนัไปท่ีเมืองซีอูลก็เพื่ออยากได้
แขนสองแขนแต่มาบดัน้ีฉนัมีมากกวา่สองแขน ฉนัมีพระเยซูคริสตฉ์นัมีชีวิตนิรันดร์ ฉันมีความหวงั ฉนั
มีความร่าเริง ฉนัมีความรัก ฉนัมีความเป็นประโยชน์แก่คนทัว่ ๆ ไป สรรเสริญขอบพระเดชพระคุณ
พระเจา้” 
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บทที ่16 

พระองค์ทรงรักข้าพเจ้า 

“การแบกกางเขน” ไม่ไดห้มายความวา่เพียงแต่ยนิดีตอ้นรับค าล าบากท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดไ้ม่ปริ
ปากหรือยอมทนทุกขท์รมานโดยปราศจากการร้องทุกขห์รือบ่นร ่ าไรเท่านั้น กางเขนเป็นเคร่ืองหมาย
แห่งความตายการแบกกางเขนหมายความถึงการสมคัรทนทุกขท์รมานแมก้ระทัง่ถึงตายก็ยอมสละชีวติ
ของตนเองเพื่อความยุติธรรมและเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต”์ 

ขณะท่ีขา้พเจา้กล่าวขอ้ความเหล่าน้ีขา้พเจา้เห็นดวงตาของซูหร่ีเล็กลง และเห็นกลา้มเน้ือท่ีปาก
ของเขาขบกรามแน่น ขา้พเจา้รู้วา่เขาก าลงัตดัสินใจเด็ดขาด 

มีคณะเล็ก ๆ ท่ีนดัมาประชุมอธิษฐานก่อนรุ่งสวา่งในคริสตจกัรของซู ซูเคยเป็นคนเลขานุการ
ของขา้พเจา้ อยูห่ลายปี แต่บดัน้ีเขารับราชการของพระเจา้โดยยอมเป็นผูช่้วยศิษยาภิบาล หรือศิษยาภิ
บาลท่ีไม่ไดถู้กเจิม 

ขา้พเจา้รู้สึกวา่ตอ้งรับผดิชอบจริง ๆ เพราะขา้พเจา้รู้วา่การตดัสินใจเพราะค าพดูของขา้พเจา้นั้น
อาจน าไปสู่การทนทุกขท์รมาน และเขาอาจถึงแก่ความตายก็ได ้ ถา้เหตุการณ์เช่นนั้นมาถึงตวัขา้พเจา้ ๆ 
จะเตม็ใจเผชิญดว้ยตนเองหรือ? 

เวลาไม่ถึงหน่ึงปีการทดลองก็มาถึง ซูไดถู้กจบักุมจากบา้นของขา้พเจา้เอง โรงเรียนพระคริสต
ธรรมไดปิ้ดแลว้ เน่ืองจากถูกบงัคบัใหน้กัเรียนกราบไหวท่ี้ศาลพระแม่เจา้สุริยา ขา้พเจา้ยอมรับค าของ
ร้องของคนสิบสองคนท่ีนดัมาประชุมกนัท่ีบา้นของขา้พเจา้ เพื่อจะศึกษาพระวจนะของพระเจา้ และซู
เป็นคนหน่ึงในสิบสองคนนั้น 

เขาถูกเรียกตวัไปสถานีต ารวจในตอนเชา้ และกลบัมาในตอนบ่ายดว้ยหนา้ตายิม้แยม้ “ไม่ตอ้ง
สงสัยพวกเราจะตอ้งถูกจบับ่ายวนัน้ีแน่” เขากล่าวแก่พวกเรา 

เราไดคุ้กเข่าอธิษฐานอยูเ่ป็นเวลาประมาณหน่ึงชัว่โมงและเราก็เรียนบทเรียนของเราต่อไปอีก 
ทนัใดนั้นก็มีต ารวจสองคนเดินเขา้มาในห้อง คนหน่ึงเป็นชาติญ่ีปุ่นอีกคนหน่ึงเป็นชาติเกาหลี 

“น่ีท  าอะไรกนั? น่ีเปิดโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตใช่ไหม?” ขา้พเจา้อธิบายวา่ “น้ีเป็นเพียง
การศึกษาพระวจนะของพระเจา้ซ่ึงไม่มีพิธีอะไร เราเรียกกนัในระหวา่งพรรคพวกกนัเองเท่านั้น” 

“คุณมาเรียนกนัทุกวนัใช่ใหม?” 
“ครับ” 
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“คุณมาพบกนัท่ีน่ีในชัว่โมงท่ีก าหนดไวต้รงกนัทุกวนัใช่ไหม?” 
“ใช่ครับ” 
“คุณเรียนหนงัสือเล่มเดียวกนัตลอดเวลาใช่ใหม?” 
“ครับ ถูกแลว้” 
“การเรียนชนิดน้ีเราเรียกวา่เป็นโรงเรียน คุณตอ้งไปขออนุญาตต่อทางการ พวกคุณตอ้งออกไป

นมสัการท่ีศาลพระแม่เจา้สริยา จงใหทุ้ก ๆ คนตามเรามา” 
การไต่สวนตวัขา้พเจา้กินเวลาสักสองชัว่โมง และเป็นการไต่สวนปากเปล่า ไม่มีการไต่สวน

ดว้ยมือโดยการใชว้ธีิตบหนา้ ซ่ึงเป็นระบบการไต่สวนตามปกติของต ารวจญ่ีปุ่น ขา้พเจา้ถูกปล่อยตวัมา
แต่ขา้พเจา้รู้แน่วา่การไต่สวนเพื่อนชาวเกาหลีของขา้พเจา้จะมีการไต่สวนพิสดารกวา่นั้น 

คนสองคนตอบเล่ียงอยา่งฉลาดแลว้ถูกปล่อยตวัไปแต่คนอ่ืน ๆ ยงัยนืกรานตามมติของตนเอง 
ขา้พเจา้เห็นเพียงสองคนนั้นเท่านั้น ส่วนมากคนพวกนั้นไม่ไดอ้อกมาจากตารางอีกเลย 

คนพวกนั้นถูกขงัตลอดเวลาสงครามโลกคร้ังท่ีสองซูมีร่างกายไม่ค่อยแขง็แรงนกั ขา้พเจา้คิดวา่
เขาคงตอ้งตายในตารางแน่นอน 

ขา้พเจา้รู้สึกแปลกใจมากท่ีไดรั้บจดหมายจากเขาไม่นานนกัหลงัจากญ่ีปุ่นยอมแพ ้ เขาทนได้
ตลอดเวลาและหลุดออกมาพร้อมกบัศิษยาภิบาลโก แต่พี่ชายของเขากบัเพื่อนสนิทคนหน่ึงของเขา ได้
ถึงแก่กรรมเสียในตาราง และคนนอกนั้นเขาไม่ทราบวา่จะเป็นอยา่งไร 

ในฤดูร้อนปี ค.ศ. 1947 เขาไดข้า้มเส้นขนานสามสิบแปดลงมาและมาถึงเมืองเตก ู คริสตจกัร
ชนบทแห่งหน่ึงมีความยนิดีไดต้อ้นรับเขาไวเ้ป็นศิษยาภิบาล 

เขาไดเ้ล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเขาไดผ้า่นมาระหวา่งสงครามดว้ยความถ่อมใจและสุภาพใหข้า้พเจา้ฟัง
ดงัน้ี 

“หลงัจากต ารวจพวกนั้นตบหนา้หลายทีจนหนา้ชาหมดความรู้สึก” 
“และพวกน้ีเอาน ้ากรอกจมูกผมหลายคร้ัง แต่ผมคิดถึงความทุกขท์รมานท่ีพระเยซูทรงทรมาน

เพื่อผมมากกวา่นั้น ฉะนั้นผมจึงทนได”้ 
การกรอกน ้าเขา้จมูกนั้นมีการผกูตวัติดกบักระดานหรือผกูตวัติดกบัโตะ๊ โดยใหห้วัหอ้ยลงมา 

น ้าท่ีกรอกเขา้จมูกเช่นนั้น มีพริกแดง ๆ ผสมอยูอ่ยา่งเขม้ขน้ น ้าพริกนั้นกรอกเขา้ทางจมูกจนคนถูก
กรอกเกือบจะส าลกัตายมนัเป็นการทรมานซ่ึงไม่ท าใหร่้างกายพิการ เวน้แต่จะท ามากเกินไป 

วนัหน่ึงพวกนั้นบอกผมวา่วธีิทรมานเอาน ้าพริกกรอกเขา้จมูกเช่นน้ี จะท าใหค้นโกหกรับ
สารภาพความจริงไดผ้มบอกแก่ญ่ีปุ่นวา่ “ผมบอกความจริงแก่คุณแต่พวกคุณก าลงับงัคบัใหผ้มพดู
โกหก” ฉะนั้นพวกนั้นจึงไม่มีทรมานผมดว้ยน ้าพริกอีกต่อไป 
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“ผมถูกน าตวัไปเมืองวจูิในเดือนมิถุนายน พวกนั้นสั่งใหโ้บยตีผมทุก ๆ วนัเป็นเวลาส่ีสิบวนั ใน
เวลาส่ีสิบวนันั้นท าใหผ้มคิดถึงเวลาท่ีพระเยซูทรงอดพระกระยาหาร” 

“พวกนั้นช่วยกนัถอนเส้นผมออกจากศีรษะและถอนหนวดดว้ย วนัหน่ึงผมถูกโบยตีสาหสัมาก
และรู้สึกกระหายน ้าผมของร้องอยากกินน ้าแต่เขาไม่ไดกิ้น ขณะนั้นท าใหผ้มคิดถึงเวลาท่ีพระเยซูทรง
กระหายน ้าบนไมก้างเขน และคิดอยูเ่สมอวา่น่ีแหละเป็นวธีิท่ีพระเยซูตอ้งทนทุกขท์รมานเพราะความ
บาปของผม ผมร้องไห้น ้าตาไหลจากแกม้เขา้ปาก แลว้ความกระหายน ้าก็หายไป” 

วนัแลว้วนัเล่าพวกนั้นบอกแก่ผมวา่ไม่ตอ้งท าอะไรเวน้แต่กม้ศีรษะค านบัพระแม่เจา้สุริยา “แก
มนัช่างโง่บดัซบอะไรเช่นนั้น เพียงแต่กม้หวัลงค านบัก็หมดเร่ืองแลว้ก็จะปล่อยตวัไปอยูก่บัลูกกบัเมีย” 

ทนัใดนั้นพระวจนะของพระเยซูคริสตเ์จา้แล่นปราดเขา้สู่สมองของผมทนัที “ถา้ท่านจะกราบ
ไหวเ้รา เราจะใหส่ิ้งทั้งปวงเหล่าน้ีแก่ท่าน” แลว้พระสุรเสียงของพระองคต์อบต่อไปวา่ “มีค  าเขียนไวว้า่
จงกราบไหวพ้ระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของตน และปฏิบติัพระองคผ์ูเ้ดียว” และต่อมาพวกนั้นไม่มีโอกาส
ชกัชวนผมอีกเลย 

การนอนบนพื้นคอนกรีตแขง็ ๆ ในฤดูหนาวเป็นส่ิงท่ีทนไดย้ากเหลือเกิน เรือนจ าจ่ายผา้ผวยผนื
เดียวใหซ่ึ้งเตม็ไปดว้ยแมลงตวัเรือด และตวัเรือดก็มีชุกชุมในตอนกลางคืน และห้องก็มืดมากจนไม่
สามารถฆ่าตวัเรือดได ้

การท่ียนืเทา้เปล่าบนพื้นซีเมนตเ์พื่อรออาบน ้าซ่ึงทางเรือนจ าบงัคบัใหท้ าเป็นเร่ืองทารุณมาก 
โดยเฉพาะเวลาลมพดัจดัในตอนเชา้ ขา้พเจา้ป่วยหลายคร้ังแต่พระเจา้มิไดเ้รียกตวัขา้พเจา้ใหไ้ปอยูก่บั
พระองค ์ ดูเหมือนพระองคย์งัมีพระประสงคท่ี์จะใชต้วัขา้พเจา้อยูต่่อไปในโลกตวัแมลงและเรือดมีมาก 
พวกมนัรุมกดัขา้พเจนตวัพุพองเป็นหนองไปทัว่ตวัเหมือนโยบ ขา้พเจา้อยากจะเอากระเบ้ืองแตก ๆ ขดู
ตวัเหมือนโยบจริง ๆ 

“แต่คลา้ยกบัเปาโลพดูกบันายคุก ท่ีเมืองฟีลิปปีคือท าใหก้ระกิตติคุณแพร่ไกลออกไปอีก 
ขา้พเจา้ถูกต ารวจญ่ีปุ่นน าตวัไปสอบสวนหลายคร้ัง พวกต ารวจบอกใหข้า้พเจา้ช้ีใหเ้ขาดูจากพระคมัภีร์
ภาษาญ่ีปุ่นวา่มีตอนไหนท่ีพระเจา้หา้มไม่ให้นมสัการรูปเคารพ และหา้มมิใหน้มสัการพระองคอ่ื์น 
ขา้พเจา้มีโอกาสเป็นพยานเพื่อพระเยซูแก่ต ารวจหลายคน  เพราะวา่ทุก ๆ คร้ังท่ีสืบสวนก็มีต ารวจหนา้
ใหม่ ๆ เปล่ียนหนา้กนัมาสอบสวน เม่ือพวกต ารวจตอบค าตอบท่ีขา้พเจา้ถามไม่ได ้มกัท าใหพ้วกต ารวจ
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ แลว้สั่งโบยตีขา้พเจา้อีกต ารวจหลายคนรู้วา่ขา้พเจา้ท าถูก แต่เขาไม่ยอมรับวา่ถูก
และยิง่กวา่นั้นยงัมีโอกาสเป็นพยานเร่ืองพระเยซูแก่พวกนายทหารชั้นสูง ๆ ข้ึนไป ซ่ึงตามปกติขา้พเจา้
จะไม่มีโอกาสพดูกบัพวกเขาเช่นนั้นเลย ขา้พเจา้ไดย้ืน่พระวจนะของพระเจา้ใหเ้ขาฟังมากมาย ขา้พเจา้รู้
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แน่นอนนัน่เป็นเมล็ดพืชแห่งชีวตินิรันดร์ และขา้พเจา้อธิษฐานทุกคร้ังวา่เมล็ดพืชของพระเจา้จะงอกข้ึน
ในใจของคนบางคน” 

คืนวนัหน่ึงต ารวจญ่ีปุ่นเขา้มาหาขา้พเจา้ถึงในห้องขงัทั้งน้ีใหข้า้พเจา้รู้สึกประหลาดใจมาก ก่อน 
ๆ นั้นขา้พเจา้ตอ้งถูกเชิญตวัไปอยูต่่อหนา้ต ารวจไม่ใช่ต ารวจมาหาขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่คราวน้ีจะ
มีอะไรเกิดข้ึน 

ต ารวจคนนั้นพดูวา่ “ฉนัคอยเฝ้าดูแกมานานแลว้สังเกตดูวา่แกช่างทนทานต่อการทรมานน้ีโดย
ไม่ออกปากบ่น และสู้ทนทรมานดว้ยความพากเพียรจริง ๆ ความเช่ือของแกในองคพ์ระเยซูลึกซ้ึงแปลก
ประหลาดมากซ่ึงฉนัไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ท าใหฉ้นัเองอยากเป็นคริสเตียนดว้ย” 

ขา้พเจา้จึงมีโอกาสสอนเขาถึงเร่ืองพระเยซูโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นอยา่งตะกุกตะกกัเตม็ที สอนเขาวา่
พระเยซูทรงรักเขาและตายเพื่อเขาบนไมก้างเขน และพระเยซูทรงร้องพระทยัอยากตอ้นรับเขาไว ้ และ
จะอภยับาปใหแ้ก่เขา และจะทรงพระราชทานชีวิตนิรันดร์ใหแ้ก่เขาและนบัตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา 
ขา้พเจา้ไดรั้บอาหารชนิดดีกวา่เดิมมาก 

แต่น่าเสียดายทอ้งของขา้พเจา้พิการไม่ยอ่ยอาหารฉะนั้นขา้พเจา้จึงกินไม่ไดม้าก ขา้พเจา้จึง
แบ่งปันใหแ้ก่เพื่อนนกัโทษอ่ืน ๆ เม่ือพวกนั้นออกจากคุกแลว้เขาจบัมือขา้พเจา้และมีน ้าตาไหลออกมา
ดว้ยความขอบใจ และเพื่อนนกัโทษเหล่านั้นบอกวา่เขาจะเป็นคริสเตียนดว้ยอยา่งนอ้ยมีประมาณแปด
สิบคนท่ีสัญญาวา่จะท าเช่นนั้นแลว้ขา้พเจา้พบคนเหล่านั้นหลายคนเม่ือออกมาจากคุกแลว้และถามเขาวา่
ยงัเป็นคริสเตียนอยูห่รือ? “แน่นอนทีเดียวผมยงัเป็นอยูเ่สมอ” เขากล่าวย  ้าแก่ขา้พเจา้ 

“ขา้พเจา้มีโอกาสหลายคร้ังท่ีเป็นพยานเร่ืองพระเยซูเม่ือถูกน าตวัไปยงัแดนตารางหลาย ๆ 
ตาราง มีหลายคนบอกวา่เขาอยากเช่ือ ขา้พเจา้คิดวา่อยา่งนอ้ยมีประมาณสองร้อยคนท่ีเป็นคริสเตียนจริง 
ๆ” 

“มีคริสเตียนอีกหลายคนท่ีติดคุกพร้อมกบัขา้พเจา้มีสองคนท่ีขา้พเจา้จ าไดว้า่เขาตดัสินใจอด
อาหารเป็นเวลาส่ีสิบวนัเท่ากบัเวลาพระเยซูทรงอดพระกายาหาร พวกผูคุ้มนึกวา่เขาทั้งสองคนจะตาย
แน่แลว้จึงปล่อยตวัออกจากคุก ภายหลงัขา้พเจา้ทราบวา่เขาทุเลาข้ึนและหนีรอดตวัไปได”้ 

มีผูป้กครองคริสตจกัรคนหน่ึงช่ือพั้ค เขารับพระธรรมเอเศเคียล 3:18 เป็นขอ้เตือนใจวา่ “เม่ือ
เราวา่แก่คนบาปวา่ เจา้จะตอ้งตายเป็นแท ้ และท่านมิไดต้กัเตือนวา่กล่าวเขา และมิไดต้กัเตือนวา่กล่าว
คนบาปจากทางชัว่ของเขา เพื่อจะใชชี้วติเขารอด คนบาปนั้นจะตายในความชัว่ของเขา และโลหิตของ
เขาจะเรียกเอาจากมือของท่าน” เขาจึงเรียกตวัเองวา่คนยากส าหรับชาวญ่ีปุ่น เขาออกไปตกัเตือนชาว
ญ่ีปุ่นวา่เขาท าบาปเพราะหลงไหวรู้ปป้ัน เขาถูกจบักุมตวั และถูกเฆ่ียนหลายคร้ัง ในท่ีสุดเขาถูกส่งตวัมา
ท่ีเรือนจ ามหนัตโทษเมืองซินวจูิ เขาเป็นคนท่ีมีความเช่ือลึกซ้ึงมากและเอาใจใส่ในศาสนาจริง ๆขา้พเจา้
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ไดรั้บพระคุณของพระเจา้จากชายคนน้ีมาก วนัหน่ึงเม่ือเขาถูกญ่ีปุ่นโบยตี เขาขอร้องใหผู้คุ้กตีมากกวา่
นั้น เขาบอกวา่ให้ตีเขาให้ตายเสียดีกวา่ เขาอยากจะตายเพื่อพระเยซู ต ารวจท่ีโบยตีเขาพากนัอา้ปากคา้ง
พดูไม่ออกเพราะไม่เคยเห็นเช่นน้ีเลยแต่ในสุดต ารวจตกลงงดไม่โบยตีตามค าท่ีของร้องของเขาจากวนั
นั้นมาต ารวจเลิกโบยตีเขา ทั้งน้ีท าใหเ้ขาผดิหวงัมาก 

“เม่ือขา้พเจา้ถูกจบัคร้ังแรกนึกวา่ตอ้งอายในคุกแน่แลว้ ขา้พเจา้ตดัสินใจวา่อยา่งไร ๆ เสียจะไม่
ยอมโคง้ค านบัใหพ้ระแม่เจา้สุริยาเลย ขา้พเจา้ถูกจบัขงัไวเ้ฉย ๆ เป็นเวลาสองปีจึงทราบวา่อเมริกนัท า
สงครามกบัญ่ีปุ่น” 

“แลว้ขา้พเจา้ก็รู้แน่นอนวา่อยา่งไร ๆ เสียญ่ีปุ่นตอ้งแพส้งคราม และจะแพเ้ม่ือไรนั้นข้ึนอยูก่บั
เวลาเท่านั้นถา้ขา้พเจา้ยงัมีชีวิตอยูต่ราบใดตราบนั้นยงัมีหวงัเป็นอิสระแน่ ขา้พเจา้รู้วา่ชาวญ่ีปุ่นจะตอ้ง
ถ่อมตวัและจะยอมฟังพระกิตติคุณ ขา้พเจา้รู้สึกวา่ขา้พเจา้ควรไปเทศนาในประเทศญ่ีปุ่นเพื่อใหเ้ขาเลิก
นมสัการรูปพระเทียมเทจ็เพราะพระเทจ็น้ีแหละท าใหพ้วกเขาใจโหดร้ายและจะน าความพินาศมาสู่ตวั
พวกเขาเอง ดงันั้นขา้พเจา้จึงเร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่น และถูกแลว้ ทางการเรือนจ าเขาสนบัสนุนใหค้นเรียน
ภาษาญ่ีปุ่น และท าใหท้างเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าคิดวา่ขา้พเจา้เร่ิมอ่านแอในความเช่ือเสียแลว้ พวกเขาไม่ฝัน
ถึงเลยวา่ความจริงในใจขา้พเจา้คิดอะไรอยู”่ 

“พระเจา้ไม่เคยทรงเปิดโอกาสใหข้า้พเจา้ท าอยา่งท่ีขา้พเจา้คิดเลย แต่เม่ือสงครามเลิกแลว้
ขา้พเจา้มีโอกาสท่ีจะเป็นพยานของพระเยซู” 

“วนัหน่ึงพศัดีเรือนจ ามาหาขา้พเจา้ แทนท่ีเขาจะตะโกนเรียกเลขช่ือของขา้พเจา้ดงั ๆ เขากลบั
พดูค่อย ๆ น่าฟังวา่ “อาจารยซู์ครับ” 

ขา้พเจา้แปลกใจมาก น่ีเป็นไดอ้ยา่งไรกนั? 
“คุณรู้จกัพระเจา้ท่ีเท่ียงแทผู้ท้รงพระชนมอ์ยู ่ คุณไดท้นทุกขท์รมานส าหรับพระเจา้องคน้ี์มา

มากมายและบดัน้ีคุณไดช้ยัชนะแลว้” 
ขา้พเจา้ถามวา่ “ชนะอยา่งไรครับ?” 
“สงครามเลิกแลว้ ญ่ีปุ่นยอมแพ ้และคุณถูกปล่อยเป็นอิสระ” 
หลงัจากเจด็ปีท่ีตอ้งติดคุกก็นึกเหมือนวา่ฝันไป เราถูกบอกเล่ามาวา่ญ่ีปุ่นชนะสงคราม และ

จะตอ้งเซ็นสัญญาสันติภาพในท าเนียบขาว ณ กรุงวอชิงตนั ขา้พเจา้รู้วา่นัน่เป็นค าโกหกของทางราชการ
ญ่ีปุ่น ขา้พเจา้เคยชินกบัค าโกหกเหล่านั้นเสียแลว้ แต่แลว้ขา้พเจา้ก็ต่ืนเตน้เม่ือทราบวา่ญ่ีปุ่นแพส้งคราม” 

“ขา้พเจา้อ่อนเพลียเกินไปไม่สามารถเดินออกจากคุกได ้ มีญาติคริสเตียนจากเมืองซูวมีาหา
ขา้พเจา้ไปพกัท่ีบา้นของเขา ณ ท่ีนั้นขา้พเจา้ไดรั้บความสุขและไดรั้บความเอาใจใส่ดีจริง ๆ จนนึกวา่จะ
กลายเป็นสวรรคเ์สียแลว้” 
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“แต่ขา้พเจา้มีความร้อนใจอยากจะไป ขา้พเจา้ประสงคจ์ะไปเมืองแคงเค ซ่ึงเป็นท่ีขา้พเจา้ถูกจบั
และเป็นท่ี ๆ ขา้พเจา้สอบสวนมากท่ีสุด และเป็นสถานท่ี ๆ ขา้พเจา้อ่านพระคมัภีร์ภาษาญ่ีปุ่นใหช้าว
ญ่ีปุ่นฟังและชกัชวนใหเ้ขาเช่ือพระเยซู ขา้พเจา้อยากจะไปท่ีนัน่ ก่อนท่ีต ารวจญ่ีปุ่น จะถูกยา้ยกลบัไป
ประเทศของเขา” 

แน่นอนเหลือเกินเม่ือขา้พเจา้ถึงท่ีเมืองแคงเคต ารวจญ่ีปุ่นยงัเหลืออยูถึ่งสองร้อยคน พวกต ารวจ
ญ่ีปุ่นส ารวมอิริยาบสถสงบเสง่ียมเพราะเกรงประชาชนเกาหลีจะลุกฮือข้ึนแกเ้ผด็ 

ขา้พเจา้ไปสถานีต ารวจพร้อมกบัศิษยาภิบาลโก ผูซ่ึ้งถูกจบัพร้อม ๆ กบัขา้พเจา้ เราไดรั้บ
อนุญาตใหพ้ดูกบัต ารวจพวกนั้นได ้ขา้พเจา้จ าหนา้ต ารวจคนท่ีโบยตีและสอบสวนขา้พเจา้ไดดี้ 

“คุณเคยบอกเราถึงเร่ืองพระแม่สุริยาวา่ใหญ่ยิง่กวา่พระเจา้ของคริสเตียนและเจา้แม่องคน์ั้นจะ
ประสาทชยัชนะใหแ้ก่ญ่ีปุ่น บดัน้ีก็เห็นแลว้วา่ท่านเช่ือผดิเราไดเ้ตือนท่านแลว้วา่การไวว้างใจท่ีผดิ ๆ 
เช่นนั้นจะท าความยุง่ยากและความพา่ยแพม้าสู่ท่าน เราไดบ้อกใหพ้วกคุณทราบแลว้วา่พระเจา้ ของพระ
คริสตธรรมคมัภีร์เป็นพระเจา้ท่ีเท่ียงแทถ้าวรและเป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนม์อยู ่ แต่ท่านก็โบยตีเราและ
อยากจะฆ่าเรา 

“แต่เรากลบัมาหาพวกท่านคร้ังน้ีมิใช่มาเพื่อจะแช่งด่าท่านดว้ยประการใด เรากลบัมาบอกท่าน
ใหท้ราบวา่พระเจา้องคน้ี์ยงัทรงรักท่านแมว้า่ท่าน จะท าผิดบาปต่อสู้พระองคม์ากมายเท่าใดก็ตาม พวก
เรากย็นิดีให้อภยัแก่ท่านในส่ิงท่ีท่านไดท้  าแลว้ ๆ มาต่อเรา แต่เราก็ทราบดว้ยเหมือนกนัวา่พระเจา้จะ
ทรงพระราชทานอภยัโทษให้แก่พวกท่านเหมือนกนั ถา้ท่านจะกลบัใจหนัมาเช่ือถือพระองค ์ พระเยซู
คริสตพ์ระบุตรองคเ์ดียวของพระองคไ์ดท้นทุกขท์รมานตายบนไมก้างเขนเพื่อความบาปของท่าน
ทั้งหลาย ถา้ท่านจะเช่ือองคพ์ระเยซู พระองคมิ์ใช่จะทรงอภยัโทษแก่ท่านเท่านั้นแต่จะทรงพระราชทาน
ชีวตินิรันดร์แก่พวกท่านดว้ย พวกท่านจะไม่ยนิดีรับพระเยซูไวเ้ป็นพระผูไ้ถ่บาปและเป็นพระเจา้ของ
ท่านหรือ? 

“น ้าตาเร่ิมไหลจากใบหนา้ของต ารวจเหล่านั้นหลายคน พวกนั้นไดอ้อกมาขา้งหนา้และจบัมือ
เรากุมไวแ้น่น 

“ขา้พเจา้อดนึกถึงเร่ืองเปาโลกบันายคุกท่ีเมืองฟีลิปปีไม่ได ้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงกล่าวย  ้าพระวจนะ
ของพระเจา้วา่ “จงเช่ือวางใจในองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ และท่านจะรอดไดท้ั้งครอบครัวของท่านดว้ย” 

“เหล่านายร้อยต ารวจญ่ีปุ่นท่ีเคยแขง็แรงกร้าวไดท้  าใหเ้ราแน่ใจจากน ้าตาของเขาวา่เขาจะ
กลบัไปประเทศของเขาและเป็นคริสเตียนพร้อมทั้งครอบครัวของเขาดว้ย” 

พวกเขาจะพกัอยูท่ี่นัน่อีกสองสามวนัเท่านั้น แต่เราก็มีโอกาสพดูกบัเขาทุก ๆ วนั และอ่านพระ
วจนะของพระเจา้ให้เขาฟัง และใหเ้ขาทราบถึงพระสัญญาของพระเจา้วา่มีอะไรบา้ง คณะต ารวจญ่ีปุ่น
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ไดฟั้งถอ้ยค าของเราอยา่งจิตใจท่ีหิวโหยจริง  ๆ เราไดอ้ธิษฐานกบัเขาและพวกเขาแสดงความขอบคุณ
ต่อเรา 

“เราไม่ไดรั้บข่าวคราวจากพวกเขาอีกเลย เราไม่ทราบวา่ต ารวจญ่ีปุ่นพวกนั้นเป็นคริสเตียนแลว้
ก่ีคน แต่เราเช่ือวา่พระเจา้จะทรงช่วยคนพวกนั้นเป็นจ านวนมากใหร้อดพน้บาป ดงันั้นเราจึงทราบ
แน่นอนวา่การทนทุกขท์รมานของเราไม่เป็นการเสียเปล่า” 

“อาจารยซู์ครับ” ขา้พเจา้ถามเขา “ท าไมคุณจึงเตม็ใจทนทุกขท์รมานและยอมล าบากเช่นนั้น?” 
ศิษยาภิบาลซูมองขา้พเจา้อยา่งสนเท่ห์ เขาจึงยอ้นถามวา่ “ท าไม? ก็เพราะขา้พเจา้ยนิดีท าเพื่อ

พระคริสต”์ “ถูกแลว้, แต่ท าไมคุณจึงเตม็ใจทนทรมานเช่นนั้นเพื่อพระเยซู?” ใบหนา้ของเขาแสดงความ
ร้อนรน “ท าไม?” ก็เพราะพระเยซูทรงยอมตายเพื่อผมพระองคท์นทุกขท์รมานส าหรับผม และพระองค์
ทรงช่วยผมใหพ้น้ความบาป และพระองคท์รงพระราชทานชีวตินิรันดร์ให้แก่ผม เม่ือเป็นเช่นน้ีท าไมผม
จะไม่ยอมทนทุกขท์รมานเพื่อพระองคบ์า้ง? ผมขอบคุณพระองคท่ี์มีโอกาสแสดงความกตญัญูต่อ
พระองคว์า่ ผมรักพระองค ์ ผมเองยงัรู้สึกวา่ไดรั้บมาแลว้ยงันอ้ยไปเสียอีกผมเองยนิดียอมตายเพื่อ
พระองค”์ 

ใบหนา้ของเขายิง่อ่ิมเอิบดว้ยความปิติยนิดี “คุณจ าการประชุมอธิษฐานของเราในตอนเชา้ท่ี
เมืองมูจูไม่ได ้ หรือ? ผมยอมรับกางเขนของพระองคต์ั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา คุณจ าไม่ไดห้รือ? คุณบอก
ผมวา่มนัหมายความถึงการทนทุกขท์รมานและความตาย ผมเองไดถู้กตรึงตวัไวก้บัพระเยซูแลว้ 
มิฉะนั้นแลว้ผมคงไม่มีชีวติอยู ่ แต่ถึงกระนั้นไม่ใช่ตวัผมท่ีมีชีวติอยู ่ แต่พระเยซูคริสตต่์างหากท่ีทรงพระ
ชนมอ์ยูใ่นร่างกายของผม และชีวติท่ีผมมีอยูเ่ด๋ียวน้ีผมมีชีวติอยูด่ว้ยความศทัธาในองคพ์ระเยซูคริสต ์
พระบุตรของพระเจา้ผูท้รงรักผมและทรงพระราชทานพระกายของพระองคเ์องใหแ้ก่ผม นัน่แหละ
พระองคท์รงรักตวัผม และพระองคท์รงพระราชทานพระองคเ์องใหส้ าหรับผม” 

และศิษยาภิบาลซูปรนนิบติั พระเจา้อยา่งนั้นต่อไปแมว้า่จะมีชีวติอยูอี่กเพียงเจด็ปีหลงัจาก
ออกมาจากตารางซูไดรั้บใชค้ริสตจกัรอีกหลาย ๆ คริสตจกัร รวมทั้งคริสตจกัรกลางในเมืองเตกดูว้ย 
และแมซู้จะถูกจองตวัไปเทศนาฟ้ืนฟูในท่ีอ่ืน ๆ อีกหลายแห่ง แต่ร่างกายของซูก็ไม่แขง็แรงอยา่งเดิม 
เน่ืองจากถูกทรมานในตารางมาหลายปี ในปี ค.ศ. 1952 ขณะท่ีก าลงัถ่ายเลือดพระเจา้ทรงเรียกเขาไปสู่ท่ี 
“สุขกวา่และดีกวา่” ขา้พเจา้รู้แน่นอนวา่มงกุฏแห่งผูเ้สียสละชีวติเพื่อพระเยซูก าลงัคอยตอ้งรับเขาอยูใ่น
พระหตัถข์องพระเยซูท่ีถูกตะปูตรึงโดยการคลุมคลีและสนิทสนมอยูก่บัคริสเตียนชาวเกาหลีอยูถึ่งส่ีสิบ
ปี และอาศยัอยูใ่นกะตอ๊บท่ีฝาฝนงัยาดว้ยโคลน ร่วมรับประทานอาหารโตะ๊เดียวกนักบัเขาและบ่อยคร้ัง
ท่ีแต่งกายแบบเดียวกบัชาวเกาหลี ร่วมประชุมนมสัการกบัพวกเขา และร่วมใจอธิษฐานกบัเขาและได้
สอบสวนคนเตรียมตวัจะเขา้พิธี บพัติศมามาหลายพนัคน และสอนพระวจนะของพระเจา้ใหเ้ขาเป็น
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ภาษาพื้นเมืองเกาหลี และเฝ้าดูใบหนา้ของเขา ไดย้นิพวกเขาร้องเพลงนมสัการท่ีเขาชอบร้อง ไดย้นิเขา
อธิษฐานชนิดท่ีเทดวงจิตดวงใจถวายแก่พระเจา้ยามก่อนรุ่งอรุณท าใหข้า้พเจา้เร่ิมเห็นวา่ถอ้ยค าของพระ
เจา้ซ่ึงจบัจิตจบัใจของมนุษยพ์วกน้ี และท าใหเ้ขาตอ้งถูกติดตาราง ถูกโบยตี แต่ก็ยงัยนิดีในความทุกข์
ทรมานนั้น บางคนถึงแก่กรรม หรือไม่ก็เป็นพยานแก่เพื่อนร่วมชาติดว้ยกนั บา้งก็พากนัสร้างคริสตจกัร
ท่ีหลงัคามุงดว้ย จากหรือท าดว้ยเศษสังกะสี ถอ้ยค าของพระเจา้ท่ีจงัจิตจบัใจอาจารยซู์ก็เป็นถอ้ยค าชนิด
เดียวกบัถอ้ยค าท่ีติดอกติดใจอาจารยเ์ปาโล “พระองคท์รงรักขา้พเจา้และพระองคท์รงพระราชทานพระ
กายของพระองคส์ าหรับขา้พเจา้” 

“โอพระเยซูเป็นพระผูเ้ป็นเจา้และเป็นผูไ้ถ่ 
ขา้พเจา้ขอมอบชีวติของขา้พเจา้ไวแ้ด่พระองค ์
เพราะพระองคท์รงพระราชทานพระกายของพระองคเ์อง 
เพือ่เป็นเคร่ืองสักการะไถ่บาปของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นผูบ้งัคบัเหนือหวัใจ 
ดวงจิตของขา้พเจา้เป็นท่ีนัง่ของพระองค ์
ดงันั้นชีวิตของขา้พเจา้จึงเป็นของพระองค ์
โอพระเยซูคริสต ์ขา้พเจา้มีชีวติอยูเ่พื่อพระองคเ์ท่านั้น” 
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