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ประสบการณ์พระฤทธ์ิ 

ความมหัศจรรย์ในชีวติของ โชว ยองกี ้
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ข้าพเจ้าพบพระคริสต์เมือ่ชีวติใกล้ความตาย 

ขา้พเจา้เกิดและเติบโต ในประเทศเกาหลีเหนือบิดาและปู่ สอนใหข้า้พเจา้ท่องมนต ์ ไหวว้อนส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิเสมอทั้งกลางวนักลางคืนเราจะตอ้งกม้กราบและบูชารูปเคารพ แต่ขา้พเจา้ไม่ไดพ้บกบั    
ความยนิดี หรือไดรั้บความรอดอะไรทั้งนั้น 

เม่ือสงครามเกาหลีระเบิดข้ึน เราตอ้งสูญเสียบา้นเรือน ครอบครัวของเราจนตอ้งยา้ยลงมาอยูท่ี่
เมืองพซูานในเกาหลีใต ้ อาหารการกินขาดแคลน เราท างานทั้งวนัทั้งคืนเพื่อแลกอาหารม้ือเดียวเท่านั้น 
ขา้พเจา้ตอ้งท างานหนกั เพื่อการศึกษา และการยงัชีพของตนเอง. 

วนัหน่ึง ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัรับจา้งสอนหนงัสืออยูข่า้พเจา้รู้สึกวา่มีส่ิงหน่ึงจุกแน่นข้ึนมาท่ีอก 
แลว้ก็ออกท่ีปาก ขา้พเจา้อาเจียนออกมาเป็นเลือดพยายามเอามืออุดปากไว ้ แต่เลือดยงัทะลกัออกมาทาง
จมูก ขา้พเจา้พยายามต่อสู้เหมือนสัตวด้ิ์นจวนจะตายจนในท่ีสุดก็เป็นลมฟุบไป ไม่รู้วา่เป็นอยูอ่ยา่งนั้น
นานเท่าไร เม่ือขา้พเจา้ฟ้ืนข้ึนมา เส้ือผา้เปียกโชกไปดว้ยเลือด ขา้พเจา้รู้สึกมึนศีรษะเหลือเกิน เพราะ
ขา้พเจา้ตอ้งเสียเลือดไปเป็นอนัมาก 

ไม่มีใครสนใจ ในอาการป่วยเจบ็ของขา้พเจา้เลย เพราะวา่เป็นเวลาสงครามคนตายเกล่ือน
เหมือนแมลงเม่า ชีวิตของคนไม่มีความหมายเลย ในท่ีสุดขา้พเจา้ก็ซมซานกลบัมาถึงบา้นซ่ึงเป็นเพียง
กระท่อมเล็ก ๆ ขา้พเจา้ลม้ลงนอนบนเส่ือเก่า ๆ พร้อมทั้งผา้ห่มผนืเล็ก ๆ ผืนหน่ึงอนัเป็นสมบติัช้ินเดียว
ท่ีขา้พเจา้มีอยูใ่นขณะนั้น 

ตลอดคืนนั้นขา้พเจา้ไม่รู้สึกตวั ความไขข้ึ้นสูงมีอาการไอทีไรก็มีเลือดออกมาดว้ย รุ่งเชา้
ขา้พเจา้เหมือนคนตายแลว้คร่ึงตวั บิดาและมารดาก็พากนัมาท่องมนตอ์อ้นวอนตามความเช่ือของท่าน
แต่ไร้ผล ขา้พเจา้ถูกน าตวัส่งโรงพยาบาล หมอท าการเอ็กซเรยป์อด หลงัจากท่ีคอยอยูน่อกหอ้งสักครู่ 
หมอก็เรียกขา้พเจา้เขา้ไปพบอีกและพดูกบัขา้พเจา้วา่ “เจา้หนุ่มเอ๋ย ฉนัจะบอกใหท้ราบอยา่ง
ตรงไปตรงมานะ ฉนัจะช่วยเหลืออะไรไม่ไดแ้ลว้ และเจา้จะมีชีวติอีกไม่ถึงเดือน” 

เม่ือขา้พเจา้ไดย้นิค าพดูเช่นนั้น ตาของขา้พเจา้พร่าลาย รู้สึกตวัเบาหววิ ขา้พเจา้ด าเนินชีวติ มา
ดว้ยความมานะอดทนเพื่อหวงัจะมีชีวติอยา่งดี ในสังคมต่อไปบดัน้ีทุกส่ิงมืดมวั ขา้พเจา้รู้ตวัวา่ยงัไม่
พร้อมท่ีจะตาย “คุณหมอครับ” ขา้พเจา้ออกปากพดู “คุณหมอพดูความจริงกบัผมหรือเปล่า” แลว้หมอก็
เอาฟิลม์ เอก็ซเรยม์าให้ดู และอธิบายใหฟั้งวา่ปอดของขา้พเจา้เสียไปมาก บางส่วนยบุหายไปโดย      
วณัโรค บางส่วนก็เป่ือยเน่าหมดนอกจากนั้น หวัใจของขา้พเจา้ก็บวม คุณหมอบอกวา่ “ถึงจะรักษาตาม
วธีิใหม่ก็ไม่มีทางท่ีจะช่วยได ้ฉนัจ าเป็นจะตอ้งบอกความจริงใหท้ราบ” 
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ขา้พเจา้กลบับา้นดว้ยอาการอ่อนเพลียท่ีสุด รูปเคารพท่ีขา้พเจา้เฝ้าออ้นวอนทุกเชา้เยน็ก็ช่วย
ไม่ได ้ หมอก็มิไดใ้หย้ารับประทานหรือฉีดยาอีกเลย ขา้พเจา้ตอ้งนอนรอความตายอยูใ่นกระท่อมเล็ก ๆ 
หลายวนั 

วนัหน่ึงขา้พเจา้ตะโกนออกมาดว้ยความกลวั และดว้ยความส้ินหวงัวา่ “พระเจา้มีจริงหรือ ถา้มี
พระเจา้แห่งจกัรวาลน้ี ขอไดม้าหาขา้พเจา้เด๋ียวน้ีเถิด ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการใหม้ารักษาให้หาย แต่ขอมาเพื่อ
เตรียมรับวิญญาณของขา้พเจา้เม่ือความตายของขา้พเจา้มาถึง” 

เม่ือบิดามาหาและท่องมนตอี์ก ขา้พเจา้ก็คดัคา้นข้ึนวา่ “พอ่จ๋า พอ่บอกวา่ ไม่มีอะไรแน่นอนใน
โลกน้ี แต่อาการไอเป็นเลือด และอาการป่วยเจบ็ของฉนั มนัเป็นของแน่นอน ใครก็ช่วยไม่ได ้ ทั้งพอ่ก็
ช่วยไม่ได”้ พอ่เดินกลบับา้นดว้ยหนา้ตาเศร้าหมองเป็นอนัมาก 

วนัหน่ึงพระเจา้ไดฟั้งค าอธิษฐานของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ก็ไม่ไดนึ้กเลยวา่ ค  าอธิษฐานจะไดรั้บ
ตอบในรูปแบบของเด็กหญิง อาย ุ 18 ปีคนหน่ึง มือถือพระคมัภีร์มาเคาะท่ีประตูแลว้เขา้มาในหอ้งของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ตกใจ เพราะในประเทศเกาหลีเขาถือวา่ ผูห้ญิงเป็นคนต ่าตอ้ย พวกผูช้ายมกัเยอ่หยิง่ และ
ไม่ยอมใหผู้ห้ญิง เป็นครูสอน ดว้ยความเยอ่หยิง่จองหอง ขา้พเจา้ขบัไล่เขาออกไปจากหอ้ง แต่เธอตอบ
วา่ “ดิฉนัมีภาระจ าเป็นตอ้งมาเพื่อจะช่วยคุณ พอเขา้มาแลว้ก็เห็นวา่ คุณก าลงัป่วยหนกัดิฉนัอยากจะเล่า
เร่ืองพระเยซูพระผูช่้วยให้รอดใหคุ้ณฟัง” 

ขา้พเจา้ตอบวา่ “เฮย้ ไอค้ริสเตียนบา้ ๆ บอ ๆ ออกไปเสีย ออกไปจากบา้นของขา้” 
เธอตอบอยา่งหนกัแน่น “ดิฉนัจะไม่ออกไป จนกวา่คุณจะรับเอาพระเยซูคริสตเ์สียก่อน” 
เธอนัง่ลงพดูต่อไปวา่ “คุณก าลงัป่วยหนกัและไม่มีเร่ียวแรงถึงคุณจะผลกัดิฉนั ๆ ก็จะไม่

ออกไปจากห้องน้ี” แลว้เขาก็ยิม้ดว้ยใบหนา้ท่ีเตม็ไปดว้ยความสุขคลา้ย ๆ แสงอรุณในยามเชา้ ขณะท่ี
เธอก าลงัพดูถึงเร่ืองพระเจา้ ขา้พเจา้โมโหจดั ขา้พเจา้แช่งด่าและขู่วา่ เช้ือวณัโรคจะตอ้งติดเธอ และเธอ
จะตอ้งตายเพราะวณัโรค ในไม่ชา้ 

เธอตอบวา่ “ดิฉนัจะไม่ออกไป พระเยซูปกป้องรักษาดิฉนัไว”้ แลว้เธอก็อ่านพระคมัภีร์ต่อไป 
อธิษฐานและร้องเพลงจนกระทัง่เยน็ เม่ือเธอไปแลว้ ขา้พเจา้ร าพึง “สาธุ ไปเสียเถิด” 

รุ่งเชา้ข้ึนเธอกลบัมาอีก พอนัง่ลงก็อธิษฐาน ร้องเพลงและอ่านพระคมัภีร์ ขา้พเจา้แช่งด่าเธอ แต่
เธอไม่ตอบ พอเยน็ลงเธอก็ไปและรุ่งเชา้ก็กลบัมาอีก ขา้พเจา้จึงพดูกบัเธอวา่ “น่ีเธอ เม่ือไรเธอจะปล่อย
ใหฉ้นัพกัผอ่นอยูค่นเดียวนะ” เธอตอบวา่ ดิฉนัจะไม่ปล่อยใหคุ้ณอยูค่นเดียวจนกวา่จะรับเอาพระเยซู
คริสต ์เพราะดิฉนัตอ้งรับผดิชอบในเร่ืองน้ี” 
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ขา้พเจา้รู้วา่เขาพดูโดยจริงใจ พอวนัท่ีหา้เม่ือเธอมาถึง ขา้พเจา้รู้สึกมีอะไรบางอยา่งสะกิดใจ 
ขา้พเจา้รู้วา่เธอมีอะไรหลายอยา่งแตกต่างกบัขา้พเจา้จึงท าใหเ้ธอมีความสุขร่าเริงใบหนา้แจ่มใสอยูเ่สมอ 
ทั้งทนต่อค าแช่งด่าและขู่เข็ญของขา้พเจา้ 

“เอาละ” ขา้พเจา้พดู “ฉนัอยากจะถามอะไรเธอสักอยา่ง เธอมาหาฉนัท าไม? ฉนัก าลงัป่วยจะ
ตายอยูแ่ลว้ เธออธิษฐานเพื่อฉนัท าไม?”  

เธอตอบวา่ “โดยวสิัยธรรมดาของมนุษยน์ั้นดิฉนัตอ้งเกลียดคุณและคงไม่ยอมมาหาคุณ แต่ผูท่ี้
อยูใ่นตวัของดิฉนัมาหาคุณและอธิษฐานเพื่อคุณ” 

ขา้พเจา้ถาม “ผูท่ี้เธอวา่อยูใ่นตวัเธอนั้น คือใคร? เป็นอะไร?” 
เธอตอบขา้พเจา้วา่ “พระเยซู” เธอร้องไห ้“เป็นพระเจา้ของฉนั” 
ขา้พเจา้มองดูน ้าตาท่ีไหลลงมาเป็นสาย บนพวงแกม้ของเธอ รู้สึกวา่ ค  าพดูของเธอเป็นค าพดูท่ี

ออกมาจากใจจริง ขา้พเจา้รู้สึกวา่ ความด้ือดา้นของตน ไดสู้ญหายไปหมดส้ิน จนน ้าตาของขา้พเจา้ไหล
พรากออกมาบา้งโดยไม่รู้สึกตวั ขา้พเจา้พูดกบัเธอวา่ “ฉนัอยากรู้จกัพระเยซูของเธอดว้ย” 

เธอไดเ้ร่ิมสรรเสริญพระเจา้ เธอไดม้อบพระคมัภีร์ให้แก่ขา้พเจา้ ซ่ึงขา้พเจา้ยงัคงถืออยู ่ จนทุก
วนัน้ี แลว้เธอตอบวา่ “ค าตอบทั้งหมดอยูใ่นหนงัสือเล่มน้ี” 

เธออวยพรแก่ขา้พเจา้แลว้ก็ลาไป ขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมตน้อ่านพระคมัภีร์โดยคิดวา่จะเป็นแบบอยา่ง 
ค าอธิษฐานเหมือนพิธีต่าง ๆ แต่ตรงกนัขา้มมนัเป็นชีวติของผูห้น่ึงช่ือพระเยซู ขา้พเจา้เขา้ใจไดโ้ดยง่าย 
ในไม่ชา้ ขา้พเจา้ก็เกิดใจรักพระเยซู และลืมความทุกขท์รมาน โดยหมกมุ่นอ่านพระคมัภีร์ พระเยซูมิใช่
เป็นปรัชญา มิใช่แบบแผน มิใช่ค าสอน แต่พระองคเ์ป็นบุคคลเหมือนเรา ขา้พเจา้อ่านและก็พบวา่     
พระเยซูเสด็จไปทางไหน ก็มกัจะเขา้ไปในบา้นของคนป่วยและช่วยรักษาเขาใหห้าย พระเยซูประทบัท่ี
ใดฝงูชนก็มาหอ้มลอ้ม และพระองคไ์ดช่้วยเหลือเขา ถา้หากขา้พเจา้ไดพ้บพระเยซูองคน้ี์แลว้ขา้พเจา้จะ
รอดและหายจากโรค เช่นเดียวกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่แมแ้ต่พระเยซู ทรงเกลียดความบาปต่อสู้ความบาปและความเจบ็ป่วยก็ตาม แต่
พระองคท์รงรักคนทุกคนถึงแมเ้ขาจะเป็นคนท่ีมีบาปหนา และพระองคค์งจะยอมรับขา้พเจา้เหมือนกนั  
ทั้งขา้พเจา้ยากจน และเป็นคนบาป และก าลงัป่วยดว้ยวณัโรค แต่พระคมัภีร์สอนวา่ พระเยซูคริสตเ์สด็จ
เขา้มาในโลก พระองคไ์ดต้ายเพื่อคนบาปอยา่งขา้พเจา้ 

เม่ือขา้พเจา้เขา้ใจเช่นน้ีแลว้ จึงคิดอยากพบพระเยซู แต่จะพบไดอ้ยา่งไร พระองคเ์สด็จมาใน
ประเทศยดูาตั้ง 2000 ปีมาแลว้ ขา้พเจา้อ่านหนงัสือ มาระโกบทท่ี 16 พระองคท์รงสั่งใหเ้หล่าสาวกของ
พระองคไ์ปทัว่โลกจนกระทัง่ประเทศไกลท่ีสุด ขา้พเจา้เขา้ใจวา่พระองคค์งหมายความถึงประเทศของ
ผม เพราะอยูไ่กลท่ีสุดแลว้ ขา้พเจา้ไดอ่้านเร่ืองพระเยซู ทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์ และเสด็จนัง่เบ้ืองขวา   
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พระหตัถพ์ระเจา้ ไดอ่้านเร่ืองอคัรสาวกกระจายกนัออกไปทัว่ทุกทิศ เพื่อประกาศพระกิตติคุณ และมี
การอศัจรรยเ์กิดข้ึนหลายอยา่ง จิตใจของขา้พเจา้ก็ร ่ าร้องถึงองคพ์ระเยซู และร าพึงอยูใ่นใจวา่จะรอดได้
อยา่งไร 

หลงัจากวนัท่ี 5 ท่ีเด็กหญิงคนนั้นมอบพระคมัภีร์ใหข้า้พเจา้ เธอมิไดม้าเยีย่มขา้พเจา้อีกเลย 
ขา้พเจา้ก็ไม่รู้จกัช่ือของเธอ บางคร้ังขา้พเจา้ครุ่นคิดอยูใ่นใจวา่เธอคงเป็นทูตสวรรค ์

ขา้พเจา้ตอ้งการใหใ้ครสักคนช้ีแจง ใหท้ราบวา่ขา้พเจา้จะรอดไดอ้ยา่งไร มีชายคนหน่ึงแนะน า
ใหข้า้พเจา้ไปหามิชชนันารีอเมริกนัซ่ึงเขาเช่ือแน่วา่จะช่วยขา้พเจา้ได ้ ขา้พเจา้อ่อนเพลียมาก เม่ือเดินสัก
สิบกา้ว ก็ตอ้งพกั แต่ขา้พเจา้ขอร้องใหเ้ขาพาขา้พเจา้ไปพบ มิชชนันารีคนนั้นในวนัอาทิตย ์ เม่ือขา้พเจา้
กา้วเขา้ไป ในหอ้งเล็ก ๆ แห่งนั้นเขาก าลงัเร่ิมประชุมนมสัการพอดี เม่ือทุกคนยนืข้ึนร้องเพลงดูหนา้ตา
ของเขาทุกคนเปล่งปลัง่สดใส ขา้พเจา้จะพยายามอยูร่่วมประชุมใหไ้ด ้ เม่ืออาจารยริ์ชาร์ดลุกข้ึนเทศนา 
ขา้พเจา้รู้สึกแปลกใจ ท่ีศาสนาจารยข์องพวกคริสเตียนไม่ใส่เส้ือคลุมยาวเหมือนพระของศาสนาอ่ืน ๆ 
เขาพึ่งมาจากแคลิฟอร์เนีย เวลาเทศนามีล่ามแปล แต่ค าเทศนาของเขาแทงทะลุเขา้ไปในจิตใจของ
ขา้พเจา้เหมือนดาบสองคม เม่ือจบค าเทศนาเขาเชิญผูท่ี้กระท าผดิบาป และอยากจะสารภาพบาป ให้
ออกไปขา้งหนา้ ขา้พเจา้ออกไปเป็นคนแรก เขาน าขา้พเจา้เขา้ในห้องท างานส่วนตวัแลว้อธิบายให้
ขา้พเจา้เขา้ใจถึงเร่ืองความรอด แลว้สอนใหข้า้พเจา้อธิษฐานสารภาพบาปมีอะไรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
ในชีวติของขา้พเจา้กล่าวค าเหล่าน้ี 

ตลอดชีวิตของขา้พเจา้ ๆ เคยกลวัผปีีศาจ และถูกมนัเบียดเบียนขา้พเจา้อยูเ่สมอเช่นเดียวกบั
เพื่อนร่วมชาติทั้งหลายของขา้พเจา้ แต่ในขณะท่ีขา้พเจา้รับชีวติใหม่ในพระเยซูคริสต ์ ในทนัใดนั้น 
ความสุขอยา่งแปลกประหลาดก็ไหลเขา้สู่จิตวิญญาณของขา้พเจา้ ตลอดทั้งร่างกายของขา้พเจา้ก็ต่ืนเตน้
ดว้ยความปิติยนิดี ขา้พเจา้รู้สึกอยากร้องเพลง แต่ก็ร้องเพลงไม่เป็น ขา้พเจา้ถามอาจารยริ์ชาร์ดวา่ 
“เหตุการณ์เช่นน้ีเป็นจริงหรือ ๆ เป็นการสะกดดวงจิต” 

เขาตอบวา่ “ท่ีคุณรู้สึกอยา่งนั้นไม่ใช่ความฝันหรือการสะกดดวงจิต แต่พระเยซูผูเ้ป็นน ้าพุแห่ง
ชีวติไดเ้ขา้มาอยูใ่นตวัคุณแลว้” 

พอขา้พเจา้ไดย้นิอยา่งนั้นแลว้ ขา้พเจา้ไม่กลวัต่อความตายต่อไป ความสะดุง้หวาดกลวัหายไป
หมดส้ินความยนิดี และสันติสุขครอบง าความตายไวห้มด และกลายเป็นสะพานไปสู่บลัลงักข์อง     
พระเยซูคริสต ์ ขา้พเจา้รู้ตวัวา่ วญิญาณของขา้พเจา้ไดเ้ตรียมพร้อมเพื่อจะตายแลว้ หนา้ตาของขา้พเจา้ก็
ฟ้ืนช่ืนข้ึนเหมือนเด็กหญิงคนนั้น ท่ีมาหาขา้พเจา้ ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัป่วยหนกั ขณะน้ีขา้พเจา้ไดรั้บ
ความยนิดี และสันติสุขในใจ เช่นเดียวกบัเธอ 
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เม่ือขา้พเจา้กลบับา้น ยงัรู้สึกเสียวในทรวงอก และหายใจหอบอยู ่ ขา้พเจา้อยากใหบิ้ดามารดา 
และพี่นอ้งทุกคนรอดเหมือนขา้พเจา้ ๆ จึงเร่ิมเล่าเร่ืองพระเยซูคริสตใ์หเ้ขาฟัง ความเดือดร้อนเกิดข้ึน
แลว้ ถา้เช่ือพระเยซูคริสตแ์ลว้ ก็ตอ้งเลิกเคารพนบัถือวญิญาณของบรรพบุรุษ และไม่ตอ้งไหวรู้ปเคารพ 
ขา้พเจา้เป็นคนนอกศาสนาแลว้ 

พี่สาวของขา้พเจา้ซ่ึงขา้พเจา้รักมาก มาออ้นวอนขา้พเจา้ “นอ้งรักพระเยซูมากกวา่รักพอ่แม่พี่
นอ้งหรือจะทิ้งพอ่แม่ และติดตามพระเยซูหรือ” 

ผมตอบวา่ “พี่เขา้ใจผดิครับ ผมเคยมีความทรมานกายและใจ หวาดกลวัความตายเป็นเวลานาน
มาแลว้ ทั้งพอ่แม่และส่ิงท่ีผมเช่ือถือเม่ือก่อนนั้น ช่วยผมไม่ได ้แต่เด๋ียวน้ีผมมีความสุขใจและพร้อมท่ีจะ
ตาย ถา้พี่ทิ้งผมเพราะผมรับเอาพระคริสต ์ผมก็พร้อมท่ีจะยา้ยออกไปจากบา้นครับ 

บิดาก็มาพดูกบัขา้พเจา้วา่ ท่านไม่เก่ียวขอ้งอะไรกบัชีวติและความตายของขา้พเจา้ต่อไปอีกแลว้ 
ขา้พเจา้ตอ้งถูกตดัออกจากครอบครัวและไดช่ื้อวา่ เป็นคนนอกศาสนา ขา้พเจา้เก็บเขา้ของส่วนตวัสอง
สามช้ิน เดินออกจากบา้นแลว้ไปหาลุง ลุงยนือยูบ่นระเบียงบา้น พดูกบัขา้พเจา้วา่ “ไอค้ริสเตียนชาติชัว่ 
ออกไปซิ อยา่เขา้มาในบา้นของขา้” ขา้พเจา้อุตส่าห์เดินเลยไปอีก และไม่รู้วา่จะไปไหน แต่ยงัรู้สึกเบิก
บานใจอยา่งประหลาด 

ขา้พเจา้ตดัสินใจจะข้ึนไปอยูบ่นภูเขาจนกวา่จะตายท่ีนัน่ แต่ส่ิงแรกขา้พเจา้ตอ้งการจะไป
ขอบคุณ อาจารยริ์ชาร์ดเสียก่อน ขา้พเจา้ไปถึงประตูบา้น แลว้สั่นกระด่ิง พอเขาออกมาขา้พเจา้จึงพดูข้ึน
วา่ “อาจารยค์รับ ผมรู้สึกซาบซ้ึง ในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดน้ าผมมาพบพระเยซู แต่วา่ 
ตั้งแต่ผมรับเช่ือพระเยซูแลว้ ผมถูกไล่ออกจากบา้น ดงันั้นผมจึงคิดจะไปอยูบ่นภูเขาโนน้” 

เขามองหนา้ขา้พเจา้แลว้พดูวา่ “คุณยงัไม่รู้หรือท่ีพระคมัภีร์กล่าววา่ เม่ือบิดามารดาละทิ้งท่าน
พระเจา้จะทรงเล้ียงท่านไว ้มาเถิด มาเป็นลูกของฉนั” เขาเขา้มากอดขา้พเจา้แลว้พากนัเขา้ไปในบา้น จดั
ท่ีนอนใหข้า้พเจา้โดยมอบเตียงส่วนตวัให ้ คุณนายริชาร์ดไดจ้ดัท าอาหารอยา่งดีแลว้เชิญขา้พเจา้
รับประทานดว้ยกนั ขา้พเจา้รับประทานอาหารดว้ยน ้าตาไหล “อาจารยค์รับผมไม่นึกเลยวา่อาจารยรั์ก
ผมอยา่งน้ี อาจารยเ์ป็นคนอเมริกนั ไม่รู้จกัคนเกาหลี และไม่เป็นญาติอะไรกบัผมเลย แต่ท าไมอาจารยจึ์ง
ดีต่อผมอยา่งน้ี” 

เขาตอบวา่ “เราเป็นคริสเตียน พระเยซูก็ไดช่้วยเราอยา่งน้ี” 
ขา้พเจา้คดัคา้น “อาจารยไ์ม่ควรจะเส่ียงภยักบัโรคร้ายในตวัผม ถา้ผมอาศยัอยูใ่นบา้นของท่าน 

ไม่ชา้ท่านก็จะติดเช้ือวณัโรคและตอ้งตายอยา่งทรมาน” 
แต่เขาตอบวา่ “พระเจา้ไดน้ าชีวติและคุม้ครองเรามาตลอดเวลาตั้งแต่หนุ่มจนกระทัง่บดัน้ี หาก

วา่เราจะตายเน่ืองจากวณัโรค เราก็ยนิดีเสมอ” 
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เม่ือขา้พเจา้อาศยัอยูไ่ดห้น่ึงสัปดาห์ ขา้พเจา้พดูกบัอาจารยริ์ชาร์ดวา่ “ผมจะอยูท่ี่น่ีไม่ได ้
ความรู้สึกผดิชอบในใจเตือนผมวา่ผมไม่ควรจะอยูท่ี่น่ี ผมขากเสลดเสมอ มีเลือดและมีเช้ือโรคติดต่อ
ได”้ 

พระเจา้ช่วยใหข้า้พเจา้หาเช่าหอ้งเล็ก ๆ ไดใ้กล ้ๆ กนั เพื่อรอความตาย อาจารยริ์ชาร์ด ไดม้าหา
ขา้พเจา้และพดูวา่ “พระเจา้ไม่มีพระประสงคจ์ะใหคุ้ณตายคุณยงัหนุ่ม ถา้คุณเช่ือในพระค าของพระเจา้ 
พระค านั้นของพระองค ์ พระค านั้นมีอ านาจบนัดาลได ้ เพราะพระเจา้ทรงสร้างสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก
โดยพระค าของพระองค ์หากคุณเช่ือพระค านั้นจริงพระเจา้จะทรงรักษาใหห้ายได”้ 

มนัเป็นข่าวดีเหลือท่ีจะเช่ือได ้ แต่เขาอ่านขอ้พระคมัภีร์หลายแห่ง “เราเป็นพระเจา้ ผูท้รงรักษา
ใหห้าย” และขอ้ความอ่ืน ๆ อีกขา้พเจา้ก็ท่องจ าไว ้ซ่ึงวนัหน่ึงขา้พเจา้จะทดลองดู 

เม่ือขา้พเจา้ปิดประตูลงกลอนหอ้งนอนของขา้พเจา้แลว้ ก็อธิษฐาน ขา้พเจา้อยากพบพระเยซูต่อ
หนา้ขา้พเจา้อธิษฐานวา่ “พระเยซูเจา้ขา้ ขา้พเจา้จะคอยอยูท่ี่น่ีจนกวา่พระองคจ์ะทรงปรากฎ หรือจน
ขา้พเจา้จะตาย” ขา้พเจา้อธิษฐานตลอดทั้งวนั ตวัขา้พเจา้เปียกโชกไปดว้ยเหง่ือ และเหน่ือยอ่อนเป็น
ก าลงั ในกลางคืนวนันั้นขา้พเจา้อธิษฐานอีกจนถึง 2.00 น. แลว้ก็พกัเหน่ือยหมดเร่ียวแรงจนไม่สามารถ
กระดิกน้ิวมือได ้ขา้พเจา้รู้สึกวา่ หวัใจเตน้ชา้มาก 

ในทนัใดนั้น หอ้งท่ีขา้พเจา้อยูน่ั้น กลบัสวา่งข้ึนความมืดหายไป มองเห็นทุกส่ิงทุกอยา่งได ้ มี
เมฆอนัสุกใสแผไ่ปเตม็ห้อง ขา้พเจา้คิดวา่เป็นควนัไฟ และคิดวา่ไฟไหมบ้า้น ขา้พเจา้จึงพยายามร้อง
เรียกคนมาช่วยแต่ไม่มีเสียงออกจากปากของขา้พเจา้เลย แลว้ขา้พเจา้เห็นวา่ ไม่ใช่ควนัไฟ แต่เป็นเมฆ มี
รุ้งปรากฏข้ึนอยา่งงดงาม 

ขา้พเจา้มองดูท่ีนัน่ตรงหนา้ขา้พเจา้ เห็นเทา้สองเทา้สวา่งไสวขา้พเจา้ค่อย ๆ เงยหนา้ข้ึนไป ก็
เห็นเส้ือสี ขาวยาว ๆ แลว้ขา้พเจา้มองเห็นใบหนา้แจ่มใส เหมือนดวงอาทิตยฉ์ายแสงจา้ ขา้พเจา้ไม่รู้วา่
เป็นใบหนา้ของใครจนขา้พเจา้เห็นวา่ ท่านผูน้ั้นสวมมงกุฎหนาม หนามนั้น ก็แทงทะลุเขา้ในหนา้ผาก
ของท่านและมีโลหิตไหลออกมา เม่ือขา้พเจา้เห็นมงกุฎหนามนั้นแลว้ก็รู้ทนัทีวา่ ท่านผูน้ี้คือ พระเยซู
คริสต ์ความรักของพระองค ์ไหลเขา้มาสู่ดวงจิตของขา้พเจา้และขา้พเจา้ร้องวา่ “โอพระองค ์คือพระเยซู
เจา้ของขา้พเจา้” 

ตามศาสนาเดิมของขา้พเจา้ ๆ เคยคิดวา่ พระเจา้ทรงไวซ่ึ้งพระพิโรธและน่ากลวัและเป็นผูแ้ก้
แคน้ขา้พเจา้เคยหวาดกลวัเม่ือเขา้ไปในวดั ขา้พเจา้เคยอธิษฐานออ้นวอนวา่ “โอ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ขอ
ทรงโปรดอยา่ลงโทษขา้พเจา้” 

แต่พอขา้พเจา้เห็นพระพกัตร์ของพระเยซู ปรากฎต่อหนา้ขา้พเจา้รู้สึกวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้
แห่งความรัก และความรักในพระองคเ์ป็นความรักท่ีบริสุทธ์ิ และมากกวา่ความรักของมารดาท่ีมีต่อบุตร
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หลายหม่ืนเท่า พระองคต์รัสวา่ “ลูกเอ๋ย ส่ิงของในโลกน้ี ทรัพยส์มบติัช่ือเสียง เงินทอง ต าแหน่ง 
ทั้งหมดจะละลายหายสูญไป แต่เราไดจ้ดัแจงท่ีอยูอ่นัถาวรไวส้ าหรับทุกคนท่ีเช่ือในเรา และตามเรามา 
เจา้จะมอบชีวติของเจา้ให้แก่เราหรือ” 

“พระเยซูเจา้ขา้ ขา้พเจา้ร้องไห ้ “พระองคท์รงทราบวา่ขา้พเจา้ก าลงัป่วยหนกั เกือบจะตายอยู่
แลว้ขา้พเจา้จะมอบร่างกายอนัสกปรกโสมมน้ี ใหพ้ระองคอ์ยา่งไร” 

พระเยซูทรงยิม้ในพระพกัตร์และตรัสต่อไปวา่ “จงมอบจิตใจของเจา้ใหแ้ก่เรา แลว้เราจะจดัการ
ต่อไป” 

แลว้พระองคท์รงถูกตอ้งศีรษะของขา้พเจา้ ในทนัใดนั้นตวัขา้พเจา้เร่ิมสั่นคลา้ย ๆ กบัถูกลมพดั
แรง ๆ มีปฏิกิริยาน่าอศัจรรยเ์กิดข้ึนภายในตวัขา้พเจา้ ริมฝีปากของขา้พเจา้ก็สั่นแลว้ขา้พเจา้ก็พดูเป็น
ภาษาท่ีขา้พเจา้ไม่เคยพดู ขา้พเจา้ตกใจเพราะไม่เคยไดย้นิใครพดูภาษาท่ีขา้พเจา้ก าลงัพูดอยู ่ ขา้พเจา้นึก
วา่ขา้พเจา้คงถูกสะกดจิตแลว้ พยายามหยดุเสีย แต่หยุดไม่ได ้ ค  าพดูนั้นเป็นค าพดูของพระคริสตท่ี์
พระองคต์รัสโดยปากของขา้พเจา้ ๆ ฟังแลว้เขา้ใจวา่เป็นส าเนียงพดูอยา่งคล่อง ๆ ยิง่พดูก็ยิง่รู้สึกสบาย
ข้ึน ฤทธ์ิของพระคริสตไ์หลเขา้มาในจิตใจของขา้พเจา้ ๆ ปล่อยตวัใหพ้ดูต่อไปจนกระทัง่ดวงใจของ
ขา้พเจา้เตม็ไปดว้ยความสุข ขา้พเจา้ใคร่จะเขา้สนิทอยูใ่นพระเยซู และใหพ้ระองคเ์ขา้มาสถิตอยู ่ ใน
ดวงใจของขา้พเจา้ใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัขา้พเจา้มากกวา่น้ี ขา้พเจา้พยายามกอดพระองคแ์ต่พอ
มือแตะตอ้งพระองค ์ มีกระแสอนัรุนแรงดุจไฟฟ้าซ่านเขา้มาในตวัของขา้พเจา้ ๆ ก็สลบไป 

เม่ือขา้พเจา้ต่ืนข้ึนไม่เห็นมีพระเยซูอยูใ่นหอ้ง ไม่มีเมฆ แต่มีความสุขความยนิดีเต็มเป่ียมใน
จิตใจของขา้พเจา้ 

พอรุ่งเชา้ขา้พเจา้ลืมเร่ืองปอด และหวัใจของขา้พเจา้ท่ีเจบ็ปวดหมดส้ิน ลุกข้ึนจากท่ีนอนวิง่ไป
บา้นของอาจารยริ์ชาร์ด และเคาะท่ีประตูอยา่งแรง อาจารยริ์ชาร์ดต่ืนข้ึนมาเปิดประตูแลว้ถามดว้ยความ
แปลกใจ “คุณโชมาท าไมแต่เชา้ตรู่เชียว” 

“โอ อาจารยค์รับ ผมไดเ้ห็นพระเยซูแลว้ และไดพ้ดูออกมาเป็นภาษาแปลกประหลาดท่ีผมไม่
เขา้ใจเลยน่ีหมายความวา่อะไรครับ” 

อาจารยริ์ชาร์ดโลดเตน้ดว้ยความยนิดี แลว้พดูวา่ “คุณโช คุณไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยา่ง
เตม็ขนาดแลว้” แลว้เขาก็เขา้มากอดผม เขาหยบิพระคมัภีร์ เปิดอ่านหนงัสือ กิจการ 2:4 และไดข้ยาย
ความใหข้า้พเจา้เขา้ใจวา่ ขา้พเจา้ไดรั้บบพัติศมาโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิเหมือนพวกสาวกของพระเยซู 
และพวกศิษยข์องพระองคใ์นสมยัคริสตจกัรเร่ิมแรก ขา้พเจา้จึงเขา้ใจวา่ พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จลงมา 
ประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองคเ์ขา้สู่จิตใจของขา้พเจา้จนเตม็บริบูรณ์แลว้ 
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ความยนิดีเตม็ลน้ในดวงใจของขา้พเจา้ ๆ ลืมเร่ืองทนทุกขท์รมานจากอาการป่วยดว้ยวณัโรค 
ขา้พเจา้เท่ียวเป็นพยานไปทัว่ทุกบา้น ตามถนนหนทาง ในรถโดยสาร และรถประจ าทาง ขา้พเจา้รู้ตวัวา่ 
หายจากวณัโรค และโรคหวัใจแลว้ ขา้พเจา้กลบัไปท่ีโรงพยาบาล เพื่อเช็คดูอีกที ภายหลงัจากท าการ
เอก็ซเรยแ์ลว้นายแพทยบ์อกขา้พเจา้วา่ “วณัโรคหายดีแลว้ ไม่มีเช้ือเหลืออยูเ่ลย ปอด และหวัใจของ
ขา้พเจา้ท างานเป็นปกติดีทุกอยา่ง ประหลาดแท”้ 

ตั้งแต่แรกเม่ือขา้พเจา้ไปหาอาจารยริ์ชาร์ด และไดอ้ธิษฐานสารภาพความบาปนั้น ขา้พเจา้มี
ความสุขอยา่งยิง่ แลว้เม่ือคืนนั้นท่ีพระเยซูมาปรากฎแก่ขา้พเจา้ และพระหตัถข์องพระองคแ์ตะตอ้ง
ขา้พเจา้ พระองคไ์ดป้ระทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหแ้ก่ขา้พเจา้ และทรงรักษาโรคของขา้พเจา้ให้หาย 
แต่ถา้หากวา่เด็กหญิงคนนั้นไม่ไดป้ระกอบดว้ยความรักของพระเจา้แลว้ ไม่ยอมทนต่อค าสบประมาท
ต่าง ๆ และไม่ไดเ้ป็นพยานดว้ยความเช่ืออนัแน่วแน่อยูต่ลอดหา้วนัแลว้ พระพรและการอศัจรรยเ์หล่าน้ี
คงจะไม่ปรากฎผลในชีวติของขา้พเจา้แน่นอน แต่ส่ิงเหล่าน้ีไดบ้งัเกิดข้ึนแลว้ บงัเกิดข้ึนในชีวติของ
ขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้ใกลจ้ะตายพระองคท์รงฉุดขา้พเจา้ไว ้ และมีชีวติใหม่มีความสุขในใจ ร้องสาธุการ
พระฤทธ์ิพระเยซูคริสต ์จนถึงทุกวนัน้ี อาเมน 
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