ชีวติ ใหม่ ในพระเจ้ า
สุ มาลี จงศิริวโิ รจน์
ก่อนนั้นข้าพเจ้ามีชีวิตแบบชาวไทยทัว่ ไปคือ ไม่เคร่ งครัดในการปฏิบตั ิ ไม่เคยไปฟังเทศน์ใน
วันพระ รักษาศีลห้าไม่เคยครบ จนเมื่อ 2 ปี ที่ผา่ นมาได้ไปเกี่ยวข้องกับการทรงเจ้า ร่ วมพิธีกรรมต่าง ๆ
เช่น การบวงสรวง การนัง่ สมาธิ ติดตามคนที่เป็ นร่ างทรงไปทุกหนทุกแห่ง ช่วยงานสารพัดและล่าสุ ด
ถึงกับจะให้ขา้ พเจ้าเป็ นร่ างทรงให้ฝึกพูดภาษาของพวกเขา แต่เมื่อข้าพเจ้าปฏิเสธ ก็มีคาขู่วา่ ระวังเถอะ!
เมื่อถูกเลือกแล้วไม่ทาตามจะต้องโดนลงโทษ เกิดอันตรายต่าง ๆ นานา และบางครั้งก็บอกว่าจะมี
เคราะห์ตอ้ งไปนุ่งขาวห่มขาว 3 วัน 7 วัน แต่เหตุผลทรงธุ รกิจทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถปลีกตัวไปได้
จนกระทัง่ ประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ เมื่อไปเล่าให้ฟังกลับได้รับคาตอบว่า “เห็นไหม” ให้ไปถือศีลนุ่ง
ห่มขาวแล้วไม่เชื่อ เลยโดนลงโทษ จากจุดนี้เอง...ที่นามาสู่ ชีวติ ใหม่
เพราะไม่มีรถ ในวันหยุดจึงไม่คิดจะไปไหน จนรุ่ นพี่ที่เป็ นคริ สเตียนคนหนึ่งมาชวนให้ไป
โบสถ์กบั เธอ เพียงคาพูดที่วา่ วันอาทิตย์ถา้ ว่าก็ลองไปโบสถ์ฟังเทศน์ ฟังธรรมสิ ลองอะไรอย่างอื่นมา
เยอะแยะแล้วนี่นา (แต่สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ล้วนแล้วแต่เป็ นแผนการของพระเจ้าและเป็ นผลดี
ทั้งสิ้ น) ข้าพเจ้าจึงติดตามพี่ท่านนั้นไปโบสถ์ในตอนแรกก็คิดว่าดีกว่าอยูเ่ ปล่า ๆ ไปดูอะไรแปลกใหม่
และรู ้จกั เพื่อนเพิม่ ขึ้น ยังได้รับประทานอาหารอร่ อย ๆ อีกด้วย (หลังเลิกโบสถ์) ข้าพเจ้าใช้ชีวติ แบบนี้
เป็ นเวลา 2-3 เดือน ยังมีอาการปวดหัวอยูต่ ลอดเวลา บนกลางศีรษะจะร้อนเป็ นประจา ก็ไม่ได้สนใจคิด
เพียงว่า งานมากจึงเหนื่ อยเมื่อพักและกินยาคงหาย แต่ไม่หาย ช่วง 2-3 เดือนนี้ เป็ นเวลาที่มีปัญหา
มากมายทั้งงานและเงินแก้ไม่ได้ คิดไม่ตกเสี ยที เพื่อนรุ่ นพี่คนนี้บอกว่าเวลาไปโบสถ์ก็อธิ ษฐานขอพระ
เจ้าสิ ข้าพเจ้าเริ่ มอธิ ษฐานเลย (ด้วยอารมณ์คึกคะนอง) “พระเจ้ า ถ้ าพระองค์ สามารถแก้ปัญหาได้ จริง
ข้ าพเจ้ าจะมานับถือท่าน” ปั ญหาต่าง ๆ ยังไม่สามารถคลี่คลายได้จนมีเพื่อนคริ สเตียนอีกคนหนึ่งมาพูด
เสริ มว่า “ตั้งใจอธิ ษฐานกับพระเจ้าสุ ดสุ ดไปเลย ร้องไห้กบั พระเจ้าเลยก็ได้” คืนนั้นข้าพเจ้าตั้งใจ
อธิ ษฐานกับพระเจ้า ร้องไห้โฮออกมาแบบสุ ดจิตสุ ดใจจริ ง ๆ อัศจรรย์เถิด วันรุ่ งขึ้นปั ญหาที่ไม่มี
ทางออกได้รับการจุดประกาย “ปิ้ ง” ในทันใด แก้ไขปั ญหาได้
ใจเริ่ มยินดี และสนใจแสวงหาพระเจ้าอย่างจริ งจัง สิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อเพื่อนรุ่ น
พี่คนนี้ชวนไปงานศพแม่ของพี่นอ้ งคริ สเตียนคนหนึ่ง (ผูเ้ สี ยชีวติ ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน) ถึงเวลาเลี้ยง
อาหารข้าพเจ้าทานได้ปกติแต่เมื่อขับรถออกจากงานเริ่ มรู ้สึกคลื่นไส้พระอืดพระอม
จนต้องจอดรถ
อาเจียนออกมา ขอบพระคุณพระเจ้าที่มีพี่นอ้ งคริ สเตียนนัง่ มาในรถ และมีอาจารย์ท่านหนึ่งอยูด่ ว้ ยจึงได้
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อธิษฐานให้ และเป็ นผูเ้ ปลี่ยนขับรถกลับมาที่ออฟฟิ ศ เมื่ออาจารย์ถามข้าพเจ้าว่าจะอนุ ญาตลบรอยเจิม
ในรถได้หรื อไม่ ข้าพเจ้าก็เริ่ มมีอาการอีกครั้งหนึ่งคือคลื่นไส้อาเจียน แต่ก็ไม่มีอะไรจะออกอีกจนได้รับ
การอธิ ษฐานอีกครั้งจึงค่อย ๆ ดีข้ ึนและขับรถกลับบ้าน
วันรุ่ งขึ้นอาจารย์นดั มาสอนพระคัมภีร์ให้ที่ออฟฟิ ศ เพียงแค่เริ่ มอธิ ษฐาน ข้าพเจ้าก็หนาวสัน่
ขึ้นมาควบคุมตัวเองไม่ได้ ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงสิ่ งเร้นลับเหล่านี้ หากถามข้าพเจ้าว่ากลัวไหม? คาตอบคือ
ไม่กลัวเลย และตั้งหลักเตรี ยมพร้อมในการต่อสู ้ ยกแรกเริ่ มขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ออฟฟิ ศ ข้าพเจ้าชวน
รุ่ นพี่อีกท่านหนึ่งไปที่บา้ นด้วยเพื่ออธิ ษฐานต่อ เมื่อเริ่ มอธิ ษฐานอีกครั้งหนึ่ง ร่ างของข้าพเจ้าอ่อน
ปวกเปี ยกล้มลงในทันที หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นนัง่ รู ้สึกว่าเป็ นคนแก่บา้ ง เป็ นเด็กบ้าง เป็ นสาวสวย
บ้าง ฯลฯ ทุกครั้งที่อาจารย์ถามว่าเองเป็ นใคร ก็จะนัง่ เงียบไม่สามารถเปิ ดปากตอบได้เหมือนมีสิ่งปิ ดกั้น
ไม่ให้พดู แต่เพราะข้าพเจ้าต้องการปฏิเสธสิ่ งเหล่านี้จริ ง ๆ จึงเกิดการต่อสู ้ภายในจนข้าพเจ้าสามารถ
บอกได้วา่ มีอะไรบ้างซึ่ งทาความตกใจให้กบั ตนเอง เพราะล้วนแล้วเป็ นสิ่ งที่ขา้ พเจ้ากราบไหว้บูชามา
ก่อนทั้งสิ้ น พอเป็ นคนแก่หน้าของข้าพเจ้าเปลี่ยนเป็ นคนแก่ (พี่ที่ไปด้วยพูดให้ฟัง) พอเป็ นเด็กก็มีกิริยา
เป็ นเด็ก โอ้ยสารพัดสารเพใช้เวลาในการขับวิญญาณชัว่ ประมาณ 2 อาทิตย์ และในระหว่าง 2 อาทิตย์น้ นั
มีอยูค่ รั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้ากาลังขับรถ มือซ้ายที่เข้าเกียร์ อยูก่ ็เหี่ ยวเป็ นคนแก่อายุสัก 100 ปี และครั้งหนึ่ง
ขับรถอยูบ่ นถนนรัชดาภิเษกกาลังอ่านหนังสื อพิมพ์อยูใ่ นรถเพราะรถติด
(เป็ นช่วงเว้นว่างในการ
อธิ ษฐาน) อยูอ่ ยูข่ า้ พเจ้าก็ร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุ ร้องไห้เช่นนั้น จนต้องโทรหาอาจารย์และก็ใช้มือถือ
อธิ ษฐานร่ วมกันเป็ นเวลาเกือบชัว่ โมง เมื่อผ่านมาถึงสี่ แยกก็พบว่ามีรูปเคารพอยูจ่ นผ่านไปข้าพเจ้าก็หาย
เป็ นปกติ
อาจารย์และพี่นอ้ งคริ สเตียนใช้เวลาปล้ าสู ้อธิ ษฐานขับไล่วญ
ิ ญาณชัว่ เหล่านี้และด้วยความ
ตั้งใจจริ งของข้าพเจ้าที่ตอ้ งการขับมันออกไปจากชีวิต และต้องการต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดองค์เดียวในชีวิตอย่างจริ งจัง ในที่สุดชัยชนะเป็ นของข้าพเจ้าหลุดออกจากทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไทแก่
ตัวเองโดยสิ้ นเชิง
เมื่อชีวิตบังเกิดใหม่ในพระเจ้า หัวที่เคยปวด สิ่ งที่เคยทาร้ายข้าพเจ้าก็ไม่มีผลอีกต่อไป แต่กลับ
ได้สิ่งที่ดีงาม...ความรู ้สึกเหล่านี้ยากมากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็ นตัวหนังสื อ คงต้องให้ลองหลับตานิ่ง ๆ
และสัมผัสถึงความปี ติยนิ ดีท่วมท้นเข้าในจิตใจเสมือนกับน้ าซึ่ งค่อย ๆ ล้นค่อย ๆ ล้นและล้นแรงขึ้น
ตามลาดับจนพุง่ ออกมาคือความมีสันติสุขเหลือขนาด สุ ดพรรณนาขณะนี้ขา้ พเจ้าได้บงั เกิดใหม่เป็ นเวลา
16 เดือน เป็ น 16 เดือนที่มีสันติสุขมากมายและสิ่ งสาคัญคือการไปโบสถ์ ไม่ใช่เป็ นแค่หน้าที่ของคริ ส
เตียนเท่านั้น แต่กระทาด้วยความชื่นชมยินดี ด้วยใจกายมอบถวายต่อพระคริ สต์จริ ง ๆ
จากประสบการณ์ในการติดตามพระเจ้า แสวงหาพระเจ้าอย่างจริ งจังทาให้ขา้ พเจ้าได้เรี ยนรู ้ใน
ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าว่ายิง่ ใหญ่เหนือนามทั้งปวง ดังข้อพระคัมภีร์ตอนนี้
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“ซึ่ งพระองค์ได้ทรงกระทาในพระคริ สต์ เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็ นขึ้นมาจากความตายและให้
สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน สู งยิง่ เหนือบรรดาเทพผูค้ รอง เหนือศักดิเทพ
เหนืออิทธิ เทพ เหนื อเทพอาณาจักรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคที่จะ
มาถึงด้วย พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่ งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริ สต์” และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้
เป็ นประมุขเหนื อสิ่ งสารพัดแห่งคริ สตจักร” (เอเฟซัส 1:20-21)

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 7 ฉบับที่ 36 กันยายน-ตุลาคม 1998, หน้า 52-53.
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