ประสบการณ์ พระฤทธิ์
ความมหัศจรรย์ ในชีวติ ของ โชว ยองกี้
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ข้ าพเจ้ าพบพระคริสต์ เมือ่ ชีวติ ใกล้ ความตาย
ข้าพเจ้าเกิดและเติบโต ในประเทศเกาหลีเหนื อบิดาและปู่ สอนให้ขา้ พเจ้าท่องมนต์ ไหว้วอนสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เสมอทั้งกลางวันกลางคืนเราจะต้องก้มกราบและบูชารู ปเคารพ
แต่ขา้ พเจ้าไม่ได้พบกับ
ความยินดี หรื อได้รับความรอดอะไรทั้งนั้น
เมื่อสงครามเกาหลีระเบิดขึ้น เราต้องสู ญเสี ยบ้านเรื อน ครอบครัวของเราจนต้องย้ายลงมาอยูท่ ี่
เมืองพูซานในเกาหลีใต้ อาหารการกินขาดแคลน เราทางานทั้งวันทั้งคืนเพื่อแลกอาหารมื้อเดียวเท่านั้น
ข้าพเจ้าต้องทางานหนัก เพื่อการศึกษา และการยังชีพของตนเอง.
วันหนึ่ง ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังรับจ้างสอนหนังสื ออยูข่ า้ พเจ้ารู ้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งจุกแน่นขึ้นมาที่อก
แล้วก็ออกที่ปาก ข้าพเจ้าอาเจียนออกมาเป็ นเลือดพยายามเอามืออุดปากไว้ แต่เลือดยังทะลักออกมาทาง
จมูก ข้าพเจ้าพยายามต่อสู ้เหมือนสัตว์ดิ้นจวนจะตายจนในที่สุดก็เป็ นลมฟุบไป ไม่รู้วา่ เป็ นอยูอ่ ย่างนั้น
นานเท่าไร เมื่อข้าพเจ้าฟื้ นขึ้นมา เสื้ อผ้าเปี ยกโชกไปด้วยเลือด ข้าพเจ้ารู ้สึกมึนศีรษะเหลือเกิน เพราะ
ข้าพเจ้าต้องเสี ยเลือดไปเป็ นอันมาก
ไม่มีใครสนใจ ในอาการป่ วยเจ็บของข้าพเจ้าเลย เพราะว่าเป็ นเวลาสงครามคนตายเกลื่อน
เหมือนแมลงเม่า ชีวิตของคนไม่มีความหมายเลย ในที่สุดข้าพเจ้าก็ซมซานกลับมาถึงบ้านซึ่ งเป็ นเพียง
กระท่อมเล็ก ๆ ข้าพเจ้าล้มลงนอนบนเสื่ อเก่า ๆ พร้อมทั้งผ้าห่มผืนเล็ก ๆ ผืนหนึ่งอันเป็ นสมบัติชิ้นเดียว
ที่ขา้ พเจ้ามีอยูใ่ นขณะนั้น
ตลอดคืนนั้นข้าพเจ้าไม่รู้สึกตัว ความไข้ข้ ึนสู งมีอาการไอทีไรก็มีเลือดออกมาด้วย รุ่ งเช้า
ข้าพเจ้าเหมือนคนตายแล้วครึ่ งตัว บิดาและมารดาก็พากันมาท่องมนต์ออ้ นวอนตามความเชื่อของท่าน
แต่ไร้ผล ข้าพเจ้าถูกนาตัวส่ งโรงพยาบาล หมอทาการเอ็กซเรย์ปอด หลังจากที่คอยอยูน่ อกห้องสักครู่
หมอก็เรี ยกข้าพเจ้าเข้าไปพบอีกและพูดกับข้าพเจ้าว่า
“เจ้าหนุ่มเอ๋ ย
ฉันจะบอกให้ทราบอย่าง
ตรงไปตรงมานะ ฉันจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้ว และเจ้าจะมีชีวติ อีกไม่ถึงเดือน”
เมื่อข้าพเจ้าได้ยนิ คาพูดเช่นนั้น ตาของข้าพเจ้าพร่ าลาย รู ้สึกตัวเบาหวิว ข้าพเจ้าดาเนิ นชีวติ มา
ด้วยความมานะอดทนเพื่อหวังจะมีชีวติ อย่างดี ในสังคมต่อไปบัดนี้ทุกสิ่ งมืดมัว ข้าพเจ้ารู ้ตวั ว่ายังไม่
พร้อมที่จะตาย “คุณหมอครับ” ข้าพเจ้าออกปากพูด “คุณหมอพูดความจริ งกับผมหรื อเปล่า” แล้วหมอก็
เอาฟิ ล์ม เอ็กซเรย์มาให้ดู และอธิ บายให้ฟังว่าปอดของข้าพเจ้าเสี ยไปมาก บางส่ วนยุบหายไปโดย
วัณโรค บางส่ วนก็เปื่ อยเน่าหมดนอกจากนั้น หัวใจของข้าพเจ้าก็บวม คุณหมอบอกว่า “ถึงจะรักษาตาม
วิธีใหม่ก็ไม่มีทางที่จะช่วยได้ ฉันจาเป็ นจะต้องบอกความจริ งให้ทราบ”
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ข้าพเจ้ากลับบ้านด้วยอาการอ่อนเพลียที่สุด รู ปเคารพที่ขา้ พเจ้าเฝ้ าอ้อนวอนทุกเช้าเย็นก็ช่วย
ไม่ได้ หมอก็มิได้ให้ยารับประทานหรื อฉี ดยาอีกเลย ข้าพเจ้าต้องนอนรอความตายอยูใ่ นกระท่อมเล็ก ๆ
หลายวัน
วันหนึ่งข้าพเจ้าตะโกนออกมาด้วยความกลัว และด้วยความสิ้ นหวังว่า “พระเจ้ามีจริ งหรื อ ถ้ามี
พระเจ้าแห่งจักรวาลนี้ ขอได้มาหาข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เถิด ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการให้มารักษาให้หาย แต่ขอมาเพื่อ
เตรี ยมรับวิญญาณของข้าพเจ้าเมื่อความตายของข้าพเจ้ามาถึง”
เมื่อบิดามาหาและท่องมนต์อีก ข้าพเจ้าก็คดั ค้านขึ้นว่า “พ่อจ๋ า พ่อบอกว่า ไม่มีอะไรแน่นอนใน
โลกนี้ แต่อาการไอเป็ นเลือด และอาการป่ วยเจ็บของฉัน มันเป็ นของแน่นอน ใครก็ช่วยไม่ได้ ทั้งพ่อก็
ช่วยไม่ได้” พ่อเดินกลับบ้านด้วยหน้าตาเศร้าหมองเป็ นอันมาก
วันหนึ่งพระเจ้าได้ฟังคาอธิษฐานของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ไม่ได้นึกเลยว่า คาอธิ ษฐานจะได้รับ
ตอบในรู ปแบบของเด็กหญิง อายุ 18 ปี คนหนึ่ง มือถือพระคัมภีร์มาเคาะที่ประตูแล้วเข้ามาในห้องของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกใจ เพราะในประเทศเกาหลีเขาถือว่า ผูห้ ญิงเป็ นคนต่าต้อย พวกผูช้ ายมักเย่อหยิง่ และ
ไม่ยอมให้ผหู ้ ญิง เป็ นครู สอน ด้วยความเย่อหยิง่ จองหอง ข้าพเจ้าขับไล่เขาออกไปจากห้อง แต่เธอตอบ
ว่า “ดิฉนั มีภาระจาเป็ นต้องมาเพื่อจะช่วยคุณ พอเข้ามาแล้วก็เห็นว่า คุณกาลังป่ วยหนักดิฉนั อยากจะเล่า
เรื่ องพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดให้คุณฟัง”
ข้าพเจ้าตอบว่า “เฮ้ย ไอ้คริ สเตียนบ้า ๆ บอ ๆ ออกไปเสี ย ออกไปจากบ้านของข้า”
เธอตอบอย่างหนักแน่น “ดิฉนั จะไม่ออกไป จนกว่าคุณจะรับเอาพระเยซูคริ สต์เสี ยก่อน”
เธอนัง่ ลงพูดต่อไปว่า “คุณกาลังป่ วยหนักและไม่มีเรี่ ยวแรงถึงคุณจะผลักดิฉนั ๆ ก็จะไม่
ออกไปจากห้องนี้” แล้วเขาก็ยมิ้ ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุ ขคล้าย ๆ แสงอรุ ณในยามเช้า ขณะที่
เธอกาลังพูดถึงเรื่ องพระเจ้า ข้าพเจ้าโมโหจัด ข้าพเจ้าแช่งด่าและขู่วา่ เชื้อวัณโรคจะต้องติดเธอ และเธอ
จะต้องตายเพราะวัณโรค ในไม่ชา้
เธอตอบว่า “ดิฉนั จะไม่ออกไป พระเยซูปกป้ องรักษาดิฉนั ไว้” แล้วเธอก็อ่านพระคัมภีร์ต่อไป
อธิ ษฐานและร้องเพลงจนกระทัง่ เย็น เมื่อเธอไปแล้ว ข้าพเจ้าราพึง “สาธุ ไปเสี ยเถิด”
รุ่ งเช้าขึ้นเธอกลับมาอีก พอนัง่ ลงก็อธิ ษฐาน ร้องเพลงและอ่านพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าแช่งด่าเธอ แต่
เธอไม่ตอบ พอเย็นลงเธอก็ไปและรุ่ งเช้าก็กลับมาอีก ข้าพเจ้าจึงพูดกับเธอว่า “นี่เธอ เมื่อไรเธอจะปล่อย
ให้ฉนั พักผ่อนอยูค่ นเดียวนะ” เธอตอบว่า ดิฉนั จะไม่ปล่อยให้คุณอยูค่ นเดียวจนกว่าจะรับเอาพระเยซู
คริ สต์ เพราะดิฉนั ต้องรับผิดชอบในเรื่ องนี้ ”
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ข้าพเจ้ารู ้วา่ เขาพูดโดยจริ งใจ พอวันที่หา้ เมื่อเธอมาถึง ข้าพเจ้ารู ้สึกมีอะไรบางอย่างสะกิดใจ
ข้าพเจ้ารู ้วา่ เธอมีอะไรหลายอย่างแตกต่างกับข้าพเจ้าจึงทาให้เธอมีความสุ ขร่ าเริ งใบหน้าแจ่มใสอยูเ่ สมอ
ทั้งทนต่อคาแช่งด่าและขู่เข็ญของข้าพเจ้า
“เอาละ” ข้าพเจ้าพูด “ฉันอยากจะถามอะไรเธอสักอย่าง เธอมาหาฉันทาไม? ฉันกาลังป่ วยจะ
ตายอยูแ่ ล้ว เธออธิ ษฐานเพื่อฉันทาไม?”
เธอตอบว่า “โดยวิสัยธรรมดาของมนุษย์น้ นั ดิฉนั ต้องเกลียดคุณและคงไม่ยอมมาหาคุณ แต่ผทู ้ ี่
อยูใ่ นตัวของดิฉนั มาหาคุณและอธิ ษฐานเพื่อคุณ”
ข้าพเจ้าถาม “ผูท้ ี่เธอว่าอยูใ่ นตัวเธอนั้น คือใคร? เป็ นอะไร?”
เธอตอบข้าพเจ้าว่า “พระเยซู” เธอร้องไห้ “เป็ นพระเจ้าของฉัน”
ข้าพเจ้ามองดูน้ าตาที่ไหลลงมาเป็ นสาย บนพวงแก้มของเธอ รู ้สึกว่า คาพูดของเธอเป็ นคาพูดที่
ออกมาจากใจจริ ง ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า ความดื้อด้านของตน ได้สูญหายไปหมดสิ้ น จนน้ าตาของข้าพเจ้าไหล
พรากออกมาบ้างโดยไม่รู้สึกตัว ข้าพเจ้าพูดกับเธอว่า “ฉันอยากรู้จกั พระเยซูของเธอด้วย”
เธอได้เริ่ มสรรเสริ ญพระเจ้า เธอได้มอบพระคัมภีร์ให้แก่ขา้ พเจ้า ซึ่ งข้าพเจ้ายังคงถืออยู่ จนทุก
วันนี้ แล้วเธอตอบว่า “คาตอบทั้งหมดอยูใ่ นหนังสื อเล่มนี้ ”
เธออวยพรแก่ขา้ พเจ้าแล้วก็ลาไป ข้าพเจ้าได้เริ่ มต้นอ่านพระคัมภีร์โดยคิดว่าจะเป็ นแบบอย่าง
คาอธิ ษฐานเหมือนพิธีต่าง ๆ แต่ตรงกันข้ามมันเป็ นชี วติ ของผูห้ นึ่งชื่ อพระเยซู ข้าพเจ้าเข้าใจได้โดยง่าย
ในไม่ชา้ ข้าพเจ้าก็เกิดใจรักพระเยซู และลืมความทุกข์ทรมาน โดยหมกมุ่นอ่านพระคัมภีร์ พระเยซูมิใช่
เป็ นปรัชญา มิใช่แบบแผน มิใช่คาสอน แต่พระองค์เป็ นบุคคลเหมือนเรา ข้าพเจ้าอ่านและก็พบว่า
พระเยซูเสด็จไปทางไหน ก็มกั จะเข้าไปในบ้านของคนป่ วยและช่วยรักษาเขาให้หาย พระเยซูประทับที่
ใดฝูงชนก็มาห้อมล้อม และพระองค์ได้ช่วยเหลือเขา ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบพระเยซูองค์น้ ีแล้วข้าพเจ้าจะ
รอดและหายจากโรค เช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่าแม้แต่พระเยซู ทรงเกลียดความบาปต่อสู ้ความบาปและความเจ็บป่ วยก็ตาม แต่
พระองค์ทรงรักคนทุกคนถึงแม้เขาจะเป็ นคนที่มีบาปหนา และพระองค์คงจะยอมรับข้าพเจ้าเหมือนกัน
ทั้งข้าพเจ้ายากจน และเป็ นคนบาป และกาลังป่ วยด้วยวัณโรค แต่พระคัมภีร์สอนว่า พระเยซูคริ สต์เสด็จ
เข้ามาในโลก พระองค์ได้ตายเพื่อคนบาปอย่างข้าพเจ้า
เมื่อข้าพเจ้าเข้าใจเช่นนี้ แล้ว จึงคิดอยากพบพระเยซู แต่จะพบได้อย่างไร พระองค์เสด็จมาใน
ประเทศยูดาตั้ง 2000 ปี มาแล้ว ข้าพเจ้าอ่านหนังสื อ มาระโกบทที่ 16 พระองค์ทรงสั่งให้เหล่าสาวกของ
พระองค์ไปทัว่ โลกจนกระทัง่ ประเทศไกลที่สุด ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์คงหมายความถึงประเทศของ
ผม เพราะอยูไ่ กลที่สุดแล้ว ข้าพเจ้าได้อ่านเรื่ องพระเยซู ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ และเสด็จนัง่ เบื้องขวา
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พระหัตถ์พระเจ้า ได้อา่ นเรื่ องอัครสาวกกระจายกันออกไปทัว่ ทุกทิศ เพื่อประกาศพระกิตติคุณ และมี
การอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่าง จิตใจของข้าพเจ้าก็ร่ าร้องถึงองค์พระเยซู และราพึงอยูใ่ นใจว่าจะรอดได้
อย่างไร
หลังจากวันที่ 5 ที่เด็กหญิงคนนั้นมอบพระคัมภีร์ให้ขา้ พเจ้า เธอมิได้มาเยีย่ มข้าพเจ้าอีกเลย
ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จกั ชื่ อของเธอ บางครั้งข้าพเจ้าครุ่ นคิดอยูใ่ นใจว่าเธอคงเป็ นทูตสวรรค์
ข้าพเจ้าต้องการให้ใครสักคนชี้แจง ให้ทราบว่าข้าพเจ้าจะรอดได้อย่างไร มีชายคนหนึ่ งแนะนา
ให้ขา้ พเจ้าไปหามิชชันนารี อเมริ กนั ซึ่ งเขาเชื่ อแน่วา่ จะช่วยข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าอ่อนเพลียมาก เมื่อเดินสัก
สิ บก้าว ก็ตอ้ งพัก แต่ขา้ พเจ้าขอร้องให้เขาพาข้าพเจ้าไปพบ มิชชันนารี คนนั้นในวันอาทิตย์ เมื่อข้าพเจ้า
ก้าวเข้าไป ในห้องเล็ก ๆ แห่งนั้นเขากาลังเริ่ มประชุมนมัสการพอดี เมื่อทุกคนยืนขึ้นร้องเพลงดูหน้าตา
ของเขาทุกคนเปล่งปลัง่ สดใส ข้าพเจ้าจะพยายามอยูร่ ่ วมประชุมให้ได้ เมื่ออาจารย์ริชาร์ ดลุกขึ้นเทศนา
ข้าพเจ้ารู ้สึกแปลกใจ ที่ศาสนาจารย์ของพวกคริ สเตียนไม่ใส่ เสื้ อคลุมยาวเหมือนพระของศาสนาอื่น ๆ
เขาพึ่งมาจากแคลิฟอร์ เนีย เวลาเทศนามีล่ามแปล แต่คาเทศนาของเขาแทงทะลุเข้าไปในจิตใจของ
ข้าพเจ้าเหมือนดาบสองคม เมื่อจบคาเทศนาเขาเชิญผูท้ ี่กระทาผิดบาป และอยากจะสารภาพบาป ให้
ออกไปข้างหน้า ข้าพเจ้าออกไปเป็ นคนแรก เขานาข้าพเจ้าเข้าในห้องทางานส่ วนตัวแล้วอธิ บายให้
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงเรื่ องความรอด แล้วสอนให้ขา้ พเจ้าอธิ ษฐานสารภาพบาปมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ในชีวติ ของข้าพเจ้ากล่าวคาเหล่านี้
ตลอดชีวิตของข้าพเจ้า ๆ เคยกลัวผีปีศาจ และถูกมันเบียดเบียนข้าพเจ้าอยูเ่ สมอเช่นเดียวกับ
เพื่อนร่ วมชาติท้ งั หลายของข้าพเจ้า แต่ในขณะที่ขา้ พเจ้ารับชีวติ ใหม่ในพระเยซูคริ สต์ ในทันใดนั้น
ความสุ ขอย่างแปลกประหลาดก็ไหลเข้าสู่ จิตวิญญาณของข้าพเจ้า ตลอดทั้งร่ างกายของข้าพเจ้าก็ตื่นเต้น
ด้วยความปิ ติยนิ ดี ข้าพเจ้ารู้สึกอยากร้องเพลง แต่ก็ร้องเพลงไม่เป็ น ข้าพเจ้าถามอาจารย์ริชาร์ ดว่า
“เหตุการณ์เช่นนี้เป็ นจริ งหรื อ ๆ เป็ นการสะกดดวงจิต”
เขาตอบว่า “ที่คุณรู ้สึกอย่างนั้นไม่ใช่ความฝันหรื อการสะกดดวงจิต แต่พระเยซูผเู ้ ป็ นน้ าพุแห่ง
ชีวติ ได้เข้ามาอยูใ่ นตัวคุณแล้ว”
พอข้าพเจ้าได้ยนิ อย่างนั้นแล้ว ข้าพเจ้าไม่กลัวต่อความตายต่อไป ความสะดุง้ หวาดกลัวหายไป
หมดสิ้ นความยินดี และสันติสุขครอบงาความตายไว้หมด และกลายเป็ นสะพานไปสู่ บลั ลังก์ของ
พระเยซูคริ สต์ ข้าพเจ้ารู ้ตวั ว่า วิญญาณของข้าพเจ้าได้เตรี ยมพร้อมเพื่อจะตายแล้ว หน้าตาของข้าพเจ้าก็
ฟื้ นชื่นขึ้นเหมือนเด็กหญิงคนนั้น ที่มาหาข้าพเจ้า ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังป่ วยหนัก ขณะนี้ขา้ พเจ้าได้รับ
ความยินดี และสันติสุขในใจ เช่นเดียวกับเธอ
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เมื่อข้าพเจ้ากลับบ้าน ยังรู้สึกเสี ยวในทรวงอก และหายใจหอบอยู่ ข้าพเจ้าอยากให้บิดามารดา
และพี่นอ้ งทุกคนรอดเหมือนข้าพเจ้า ๆ จึงเริ่ มเล่าเรื่ องพระเยซูคริ สต์ให้เขาฟัง ความเดือดร้อนเกิดขึ้น
แล้ว ถ้าเชื่อพระเยซูคริ สต์แล้ว ก็ตอ้ งเลิกเคารพนับถือวิญญาณของบรรพบุรุษ และไม่ตอ้ งไหว้รูปเคารพ
ข้าพเจ้าเป็ นคนนอกศาสนาแล้ว
พี่สาวของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้ารักมาก มาอ้อนวอนข้าพเจ้า “น้องรักพระเยซูมากกว่ารักพ่อแม่พี่
น้องหรื อจะทิ้งพ่อแม่ และติดตามพระเยซูหรื อ”
ผมตอบว่า “พี่เข้าใจผิดครับ ผมเคยมีความทรมานกายและใจ หวาดกลัวความตายเป็ นเวลานาน
มาแล้ว ทั้งพ่อแม่และสิ่ งที่ผมเชื่อถือเมื่อก่อนนั้น ช่วยผมไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้ผมมีความสุ ขใจและพร้อมที่จะ
ตาย ถ้าพี่ทิง้ ผมเพราะผมรับเอาพระคริ สต์ ผมก็พร้อมที่จะย้ายออกไปจากบ้านครับ
บิดาก็มาพูดกับข้าพเจ้าว่า ท่านไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวติ และความตายของข้าพเจ้าต่อไปอีกแล้ว
ข้าพเจ้าต้องถูกตัดออกจากครอบครัวและได้ชื่อว่า เป็ นคนนอกศาสนา ข้าพเจ้าเก็บเข้าของส่ วนตัวสอง
สามชิ้น เดินออกจากบ้านแล้วไปหาลุง ลุงยืนอยูบ่ นระเบียงบ้าน พูดกับข้าพเจ้าว่า “ไอ้คริ สเตียนชาติชวั่
ออกไปซิ อย่าเข้ามาในบ้านของข้า” ข้าพเจ้าอุตส่ าห์เดินเลยไปอีก และไม่รู้วา่ จะไปไหน แต่ยงั รู ้สึกเบิก
บานใจอย่างประหลาด
ข้าพเจ้าตัดสิ นใจจะขึ้นไปอยูบ่ นภูเขาจนกว่าจะตายที่นนั่
แต่สิ่งแรกข้าพเจ้าต้องการจะไป
ขอบคุณ อาจารย์ริชาร์ ดเสี ยก่อน ข้าพเจ้าไปถึงประตูบา้ น แล้วสัน่ กระดิ่ง พอเขาออกมาข้าพเจ้าจึงพูดขึ้น
ว่า “อาจารย์ครับ ผมรู ้สึกซาบซึ้ ง ในความกรุ ณาของท่านเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้นาผมมาพบพระเยซู แต่วา่
ตั้งแต่ผมรับเชื่ อพระเยซูแล้ว ผมถูกไล่ออกจากบ้าน ดังนั้นผมจึงคิดจะไปอยูบ่ นภูเขาโน้น”
เขามองหน้าข้าพเจ้าแล้วพูดว่า “คุณยังไม่รู้หรื อที่พระคัมภีร์กล่าวว่า เมื่อบิดามารดาละทิ้งท่าน
พระเจ้าจะทรงเลี้ยงท่านไว้ มาเถิด มาเป็ นลูกของฉัน” เขาเข้ามากอดข้าพเจ้าแล้วพากันเข้าไปในบ้าน จัด
ที่นอนให้ขา้ พเจ้าโดยมอบเตียงส่ วนตัวให้
คุณนายริ ชาร์ ดได้จดั ทาอาหารอย่างดีแล้วเชิญข้าพเจ้า
รับประทานด้วยกัน ข้าพเจ้ารับประทานอาหารด้วยน้ าตาไหล “อาจารย์ครับผมไม่นึกเลยว่าอาจารย์รัก
ผมอย่างนี้ อาจารย์เป็ นคนอเมริ กนั ไม่รู้จกั คนเกาหลี และไม่เป็ นญาติอะไรกับผมเลย แต่ทาไมอาจารย์จึง
ดีตอ่ ผมอย่างนี้ ”
เขาตอบว่า “เราเป็ นคริ สเตียน พระเยซูก็ได้ช่วยเราอย่างนี้ ”
ข้าพเจ้าคัดค้าน “อาจารย์ไม่ควรจะเสี่ ยงภัยกับโรคร้ายในตัวผม ถ้าผมอาศัยอยูใ่ นบ้านของท่าน
ไม่ชา้ ท่านก็จะติดเชื้ อวัณโรคและต้องตายอย่างทรมาน”
แต่เขาตอบว่า “พระเจ้าได้นาชีวติ และคุม้ ครองเรามาตลอดเวลาตั้งแต่หนุ่มจนกระทัง่ บัดนี้ หาก
ว่าเราจะตายเนื่ องจากวัณโรค เราก็ยนิ ดีเสมอ”
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เมื่อข้าพเจ้าอาศัยอยูไ่ ด้หนึ่งสัปดาห์ ข้าพเจ้าพูดกับอาจารย์ริชาร์ ดว่า “ผมจะอยูท่ ี่นี่ไม่ได้
ความรู ้สึกผิดชอบในใจเตือนผมว่าผมไม่ควรจะอยูท่ ี่นี่ ผมขากเสลดเสมอ มีเลือดและมีเชื้อโรคติดต่อ
ได้”
พระเจ้าช่วยให้ขา้ พเจ้าหาเช่าห้องเล็ก ๆ ได้ใกล้ ๆ กัน เพื่อรอความตาย อาจารย์ริชาร์ ด ได้มาหา
ข้าพเจ้าและพูดว่า “พระเจ้าไม่มีพระประสงค์จะให้คุณตายคุณยังหนุ่ม ถ้าคุณเชื่อในพระคาของพระเจ้า
พระคานั้นของพระองค์ พระคานั้นมีอานาจบันดาลได้ เพราะพระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก
โดยพระคาของพระองค์ หากคุณเชื่อพระคานั้นจริ งพระเจ้าจะทรงรักษาให้หายได้”
มันเป็ นข่าวดีเหลือที่จะเชื่ อได้ แต่เขาอ่านข้อพระคัมภีร์หลายแห่ง “เราเป็ นพระเจ้า ผูท้ รงรักษา
ให้หาย” และข้อความอื่น ๆ อีกข้าพเจ้าก็ท่องจาไว้ ซึ่ งวันหนึ่งข้าพเจ้าจะทดลองดู
เมื่อข้าพเจ้าปิ ดประตูลงกลอนห้องนอนของข้าพเจ้าแล้ว ก็อธิ ษฐาน ข้าพเจ้าอยากพบพระเยซูต่อ
หน้าข้าพเจ้าอธิ ษฐานว่า “พระเยซูเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะคอยอยูท่ ี่นี่จนกว่าพระองค์จะทรงปรากฎ หรื อจน
ข้าพเจ้าจะตาย” ข้าพเจ้าอธิ ษฐานตลอดทั้งวัน ตัวข้าพเจ้าเปี ยกโชกไปด้วยเหงื่อ และเหนื่อยอ่อนเป็ น
กาลัง ในกลางคืนวันนั้นข้าพเจ้าอธิ ษฐานอีกจนถึง 2.00 น. แล้วก็พกั เหนื่อยหมดเรี่ ยวแรงจนไม่สามารถ
กระดิกนิ้วมือได้ ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า หัวใจเต้นช้ามาก
ในทันใดนั้น ห้องที่ขา้ พเจ้าอยูน่ ้ นั กลับสว่างขึ้นความมืดหายไป มองเห็นทุกสิ่ งทุกอย่างได้ มี
เมฆอันสุ กใสแผ่ไปเต็มห้อง ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นควันไฟ และคิดว่าไฟไหม้บา้ น ข้าพเจ้าจึงพยายามร้อง
เรี ยกคนมาช่วยแต่ไม่มีเสี ยงออกจากปากของข้าพเจ้าเลย แล้วข้าพเจ้าเห็นว่า ไม่ใช่ควันไฟ แต่เป็ นเมฆ มี
รุ ้งปรากฏขึ้นอย่างงดงาม
ข้าพเจ้ามองดูที่นนั่ ตรงหน้าข้าพเจ้า เห็นเท้าสองเท้าสว่างไสวข้าพเจ้าค่อย ๆ เงยหน้าขึ้นไป ก็
เห็นเสื้ อสี ขาวยาว ๆ แล้วข้าพเจ้ามองเห็นใบหน้าแจ่มใส เหมือนดวงอาทิตย์ฉายแสงจ้า ข้าพเจ้าไม่รู้วา่
เป็ นใบหน้าของใครจนข้าพเจ้าเห็นว่า ท่านผูน้ ้ นั สวมมงกุฎหนาม หนามนั้น ก็แทงทะลุเข้าในหน้าผาก
ของท่านและมีโลหิ ตไหลออกมา เมื่อข้าพเจ้าเห็นมงกุฎหนามนั้นแล้วก็รู้ทนั ทีวา่ ท่านผูน้ ้ ีคือ พระเยซู
คริ สต์ ความรักของพระองค์ ไหลเข้ามาสู่ ดวงจิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าร้องว่า “โอพระองค์ คือพระเยซู
เจ้าของข้าพเจ้า”
ตามศาสนาเดิมของข้าพเจ้า ๆ เคยคิดว่า พระเจ้าทรงไว้ซ่ ึ งพระพิโรธและน่ากลัวและเป็ นผูแ้ ก้
แค้นข้าพเจ้าเคยหวาดกลัวเมื่อเข้าไปในวัด ข้าพเจ้าเคยอธิ ษฐานอ้อนวอนว่า “โอ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าขอ
ทรงโปรดอย่าลงโทษข้าพเจ้า”
แต่พอข้าพเจ้าเห็นพระพักตร์ ของพระเยซู ปรากฎต่อหน้าข้าพเจ้ารู ้สึกว่าพระองค์เป็ นพระเจ้า
แห่งความรัก และความรักในพระองค์เป็ นความรักที่บริ สุทธิ์ และมากกว่าความรักของมารดาที่มีต่อบุตร
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หลายหมื่นเท่า พระองค์ตรัสว่า “ลูกเอ๋ ย สิ่ งของในโลกนี้ ทรัพย์สมบัติชื่อเสี ยง เงินทอง ตาแหน่ง
ทั้งหมดจะละลายหายสู ญไป แต่เราได้จดั แจงที่อยูอ่ นั ถาวรไว้สาหรับทุกคนที่เชื่ อในเรา และตามเรามา
เจ้าจะมอบชี วติ ของเจ้าให้แก่เราหรื อ”
“พระเยซูเจ้าข้า ข้าพเจ้าร้องไห้ “พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ากาลังป่ วยหนัก เกือบจะตายอยู่
แล้วข้าพเจ้าจะมอบร่ างกายอันสกปรกโสมมนี้ ให้พระองค์อย่างไร”
พระเยซูทรงยิม้ ในพระพักตร์ และตรัสต่อไปว่า “จงมอบจิตใจของเจ้าให้แก่เรา แล้วเราจะจัดการ
ต่อไป”
แล้วพระองค์ทรงถูกต้องศีรษะของข้าพเจ้า ในทันใดนั้นตัวข้าพเจ้าเริ่ มสั่นคล้าย ๆ กับถูกลมพัด
แรง ๆ มีปฏิกิริยาน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นภายในตัวข้าพเจ้า ริ มฝี ปากของข้าพเจ้าก็สนั่ แล้วข้าพเจ้าก็พดู เป็ น
ภาษาที่ขา้ พเจ้าไม่เคยพูด ข้าพเจ้าตกใจเพราะไม่เคยได้ยนิ ใครพูดภาษาที่ขา้ พเจ้ากาลังพูดอยู่ ข้าพเจ้านึก
ว่าข้าพเจ้าคงถูกสะกดจิตแล้ว พยายามหยุดเสี ย แต่หยุดไม่ได้ คาพูดนั้นเป็ นคาพูดของพระคริ สต์ที่
พระองค์ตรัสโดยปากของข้าพเจ้า ๆ ฟังแล้วเข้าใจว่าเป็ นสาเนียงพูดอย่างคล่อง ๆ ยิง่ พูดก็ยงิ่ รู ้สึกสบาย
ขึ้น ฤทธิ์ ของพระคริ สต์ไหลเข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้า ๆ ปล่อยตัวให้พดู ต่อไปจนกระทัง่ ดวงใจของ
ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความสุ ข ข้าพเจ้าใคร่ จะเข้าสนิทอยูใ่ นพระเยซู และให้พระองค์เข้ามาสถิตอยู่ ใน
ดวงใจของข้าพเจ้าให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับข้าพเจ้ามากกว่านี้ ข้าพเจ้าพยายามกอดพระองค์แต่พอ
มือแตะต้องพระองค์ มีกระแสอันรุ นแรงดุจไฟฟ้ าซ่านเข้ามาในตัวของข้าพเจ้า ๆ ก็สลบไป
เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นไม่เห็นมีพระเยซูอยูใ่ นห้อง ไม่มีเมฆ แต่มีความสุ ขความยินดีเต็มเปี่ ยมใน
จิตใจของข้าพเจ้า
พอรุ่ งเช้าข้าพเจ้าลืมเรื่ องปอด และหัวใจของข้าพเจ้าที่เจ็บปวดหมดสิ้ น ลุกขึ้นจากที่นอนวิง่ ไป
บ้านของอาจารย์ริชาร์ ด และเคาะที่ประตูอย่างแรง อาจารย์ริชาร์ ดตื่นขึ้นมาเปิ ดประตูแล้วถามด้วยความ
แปลกใจ “คุณโชมาทาไมแต่เช้าตรู่ เชียว”
“โอ อาจารย์ครับ ผมได้เห็นพระเยซูแล้ว และได้พดู ออกมาเป็ นภาษาแปลกประหลาดที่ผมไม่
เข้าใจเลยนี่หมายความว่าอะไรครับ”
อาจารย์ริชาร์ ดโลดเต้นด้วยความยินดี แล้วพูดว่า “คุณโช คุณได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่าง
เต็มขนาดแล้ว” แล้วเขาก็เข้ามากอดผม เขาหยิบพระคัมภีร์ เปิ ดอ่านหนังสื อ กิจการ 2:4 และได้ขยาย
ความให้ขา้ พเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เหมือนพวกสาวกของพระเยซู
และพวกศิษย์ของพระองค์ในสมัยคริ สตจักรเริ่ มแรก ข้าพเจ้าจึงเข้าใจว่า พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จลงมา
ประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์เข้าสู่ จิตใจของข้าพเจ้าจนเต็มบริ บูรณ์แล้ว

9

ความยินดีเต็มล้นในดวงใจของข้าพเจ้า ๆ ลืมเรื่ องทนทุกข์ทรมานจากอาการป่ วยด้วยวัณโรค
ข้าพเจ้าเที่ยวเป็ นพยานไปทัว่ ทุกบ้าน ตามถนนหนทาง ในรถโดยสาร และรถประจาทาง ข้าพเจ้ารู ้ตวั ว่า
หายจากวัณโรค และโรคหัวใจแล้ว ข้าพเจ้ากลับไปที่โรงพยาบาล เพื่อเช็คดูอีกที ภายหลังจากทาการ
เอ็กซเรย์แล้วนายแพทย์บอกข้าพเจ้าว่า “วัณโรคหายดีแล้ว ไม่มีเชื้อเหลืออยูเ่ ลย ปอด และหัวใจของ
ข้าพเจ้าทางานเป็ นปกติดีทุกอย่าง ประหลาดแท้”
ตั้งแต่แรกเมื่อข้าพเจ้าไปหาอาจารย์ริชาร์ ด และได้อธิ ษฐานสารภาพความบาปนั้น ข้าพเจ้ามี
ความสุ ขอย่างยิง่ แล้วเมื่อคืนนั้นที่พระเยซูมาปรากฎแก่ขา้ พเจ้า และพระหัตถ์ของพระองค์แตะต้อง
ข้าพเจ้า พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้แก่ขา้ พเจ้า และทรงรักษาโรคของข้าพเจ้าให้หาย
แต่ถา้ หากว่าเด็กหญิงคนนั้นไม่ได้ประกอบด้วยความรักของพระเจ้าแล้ว ไม่ยอมทนต่อคาสบประมาท
ต่าง ๆ และไม่ได้เป็ นพยานด้วยความเชื่ออันแน่วแน่อยูต่ ลอดห้าวันแล้ว พระพรและการอัศจรรย์เหล่านี้
คงจะไม่ปรากฎผลในชีวติ ของข้าพเจ้าแน่นอน แต่สิ่งเหล่านี้ได้บงั เกิดขึ้นแล้ว บังเกิดขึ้นในชีวติ ของ
ข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าใกล้จะตายพระองค์ทรงฉุ ดข้าพเจ้าไว้ และมีชีวติ ใหม่มีความสุ ขในใจ ร้องสาธุ การ
พระฤทธิ์ พระเยซูคริ สต์ จนถึงทุกวันนี้ อาเมน
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