คําพยานแหงชีวิต
คํานํา
ขอบพระคุ ณพระเจ าที่ มี โอกาสแบ งป นคําพยาน ในชีวิตของขาพเจาใหพี่ นอง เพื่ อรั บพระพรร วมกั น มันเปนเหมือนกั บการจุ ด
ประกายไฟเพื่อจะทบทวนความทรงจําของขาพเจาอีกครั้งหนึ่ ง เพราะระยะเวลาในการดําเนินชีวิตกับพระเจาไดลวงเลยมากวา 9
ปแลวแตอยางไรก็ตาม ขาพเจาพอจะแบงปนคําพยานชีวิตใหกับพี่นองไดบางเล็กนอย เพราะขาพเจาถูกฝงไวในพระเยซูคริสตแลว
จึงไมมีอะไรโดดเดนในชีวิตของขาพเจา ที่จะอวดอางไดเลย
ขอพระเจาอวยพระพรใหคําพยานนี้ เปนที่ สรางพลังจิตและเสริมพลังใจ ใหกับพี่ นองคริสเตียนทุกคน เพื่ อเราจะไดใชชีวิตเปนที่
ถวายเกียรติแดพระเจาและตอบสนองพระกรุณาธิคุณพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา เอเมน.
สันติสุข เผาสวรรค
7 กันยายน 1997
ชีวิตกอนรับเชื่อพระเยซู
เทาที่ขาพเจาไดสืบเสาะเรื่องราวดูแลวปรากฏวา ตั้งแตบรรพบุรุษมาตระกูลของขาพเจาไมเคยมีใครเปนคริสเตียนแมแตคนเดียว
เรียกวาเปนตระกูลที่ ปฏิเสธพระเจามาตลอด ดังนั้ นจึ งไมเปนเรื่ องแปลกอะไรที่ ขาพเจาเกิดมาในครอบครัวที่ นับถือศาสนาพุทธ
ขาพเจาจึงถูกอบรมบมนิสัยจากหลักคําสอนในศาสนาพุทธเรื่อยมา แตก็เปนพุทธในระดับกลาง ๆ ไมตรึงไมหยอนเกินไป เชนกับ
ชาวพุทธทั่ว ๆ ไปในปจจุบัน
ชีวิตของขาพเจาลมลุกคลุกคลานในการปฏิบัติธรรมตามคําสอนในพุทธศาสนามาเรื่อยๆ คือทําผิดมากกวาทําถูก ทําชั่วมากกวา
ทําดี แตก็มีมโนธรรมอันหนึ่งในใจคอยเตือนใหขาพเจาใฝหาการประกอบกรรมดี ทําใหขาพเจาคอย ๆ ประคับประคองชีวิตของตน
เองมาจนเติบใหญ ภายในใจบอกวาเราอยากมีเพื่ อนที่ ดี อยากอยู ใกลคนที่ มีนิสัยที่ ออนสุภาพ อยากมีชีวิตอยู ในสังคมที่ นารัก
ดังนั้นชีวิตของขาพเจาเกี่ยวกับเรื่องโลดโผนโจนทะยาน หรือตื่นเตนหวาดเสียวจึงไมคอยมี ดูเหมือนเปนชีวิตที่คอนขางจะเรียบงาย
ขาพเจาใชชีวิตอยูในตางจังหวัดนานถึง 18 ป แลวเดินทางเขากรุงเทพฯซึ่งขณะนั้ นกําลังอยูในวัยคึกคะนองและไดเขาทํางานใน
บริษัทแหงหนึ่ง ทําอยูนาน 8 เดือน ก็ลาออก ตอมาความผกผันของชีวิตไดนาํ ขาพเจาเขาไปอยูในวงการสีกากี ทํางานรับราชการ
ตํารวจนานถึง 8 ป (ระหวางป 2524-2531) ชีวิตในชวงนี้ไดสอนใหขาพเจาเรียนรูรสชาติของชีวิต เรียนรูสังคม เรียนรูโลกภาย
นอกไดกวางขึ้ น มันเปนเสมือนครูที่ สอนทั้ งความดีและความชั่ วให ขาพเจ า อาชี พนี้ ขาพเจ าได ใฝฝ นเอาไววาจะกาวไปถึงดวง
ดาวใหได ถึงขนาดทํางานไปดวยและสมั ครเขาเรียนในมหาวิทยาลั ยแหงหนึ่ งไปดวย ตั้ งใจวาเมื่ อเรียนจบแล วก็จะสามารถสอบ
เทียบกาวสูตาํ แหนงที่สูงกวาขึ้นไปเรื่อย ๆ
แมขาพเจาจะอยูในวงการตํารวจ ซึ่งจะตองเรียนรูทั้งดีและชั่วเพื่อจะเปนครูของโจรขาพเจาก็พยายามที่จะกรองเอาบางสวนที่จะนํา
ชีวิตเขาไปหาความสุข สงบ และสันติ ความใฝหาสังคมที่สงบและเพื่อนที่ออนสุภาพ ไดดึงดูดขาพเจาเขาสูสังคมของคนกลุมหนึ่ง
คือประมาณตนป 2529 ขาพเจาไดเขาไปเปนสมาชิกของ "วัดสันติอโศก" ซึ่งเรียกกันในกลุมสมาชิกวา "ญาติธรรม" วัดแหงนี้มี
ชื่ อเสียงโดงดังทางดานมังสะวิ รัติ งดเวนจากการบริโภคผลผลิตทุกอยางที่ มาจากเนื้ อสัตว ผู ที่ เป นเจ าอาวาสในวัดนี้ คือ "ท าน
โพธิ รักษ" หรือชื่ อเดิมเมื่ อเป นนั กแสดงละครทีวี คือ "รักษ รักษพงษ" ที่ นี่ ถือว าเปนสํานั กที่ เจริญรอยตามพระพุ ทธศาสนา
อยางเครงครัดแหงหนึ่ง ชีวิตของขาพเจาในชวงนี้กาํ ลังทํางานอยูที่แผนก 5 กองกํากับการ 2 กองปราบปราม หรือหนวย "คอมมานโด" ของกองปราบปราม ทํางานไป เรียนไปและปฏิบัติธรรมไปดวย คอนขางจะขลุกขลักแตก็พอถูไถไปได เมื่อขาพเจาเขาไป
เป นญาติ ธรรมในวั ดแหงนี้ แล ว ดู เหมือนตรงกับมโนธรรมภายในที่ ใฝ หา ข าพเจาจึงตั้ งปณิ ธานไว วาจะทําใหดีปฏิ บัติให เครง
การปฏิบัติธรรมของขาพเจาเริ่มตนดวยการรับประทานเนื้อสัตวใหนอยลงจาก 3 มื้อเปน 2 มื้อ โดยเอาอาหารมังสะวิรัติเขามา
แทนที่ลดเนื้อสัตวจาก 2 มื้อเปน 1 มื้อ และจนเลิกไดในที่สุด โดยนําอาหารมังสะวิรัติเขามาแทนที่ทั้ง 3 มื้อ ตอหนึ่งวัน ซึ่งตอง
ใชเวลาคอย ๆ ทําตามลําดับจนรางกายของเราสามารถยอมรับอาหารมังสะวิรัติได ตอนนั้นเราก็จะงดรับประทานผลผลิตที่ มา
จากสัตวโดยสิ้ นเชิง แมกระทั่งน้ําปลา หรือน้ํานมจากสัตว ตอมาก็จะปฏิบัติใหเครงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือ ลดการรับประทาน
อาหารมังสะวิรัติลง จาก 3 มื้อเปน 2 มื้อและเปน 1 มื้อตอวัน ชีวิตของขาพเจาจึงดํารงอยูดวยการรับประทานอาหารมังสะวิรัติ
วันละ 1 มื้อเทานั้น โดยไมมีอาหารอื่นจุกจิกเขามาแทรกเปนของวางอีกเลย ขาพเจาปฏิบัติเชนนี้อยูนานประมาณ 1 ป และคง
ตองปฏิบัติใหเครงครัดขึ้นไปเรื่อย ๆ ถึงขนาดตัดผมสั้ นหรือโกนศีรษะและถอดรองเทาเดิน และที่ สุดปลาย ถึงขั้นสละเพศเปน
สงฆตลอดชีวิต เปาหมายในการปฏิบัติธรรมของขาพเจาอยูที่นั้นคือ สละเพศเปนสงฆตลอดชีวิต ขณะนั้นขาพเจาปฏิบัติธรรมยังไม

ถึงขั้นนั้น แตมีผูหนึ่งที่ขาพเจารูจักดี และในปจจุบันก็เปนที่รูจักกันในทามกลางพี่นองของเราดวย ผูนั้นคือ รอยตํารวจโทศักระพี
จอมหงษ (ตําแหนงป 1996) ซึ่งเปนตํารวจรุนเดียวกันและทํางานอยูแผนกเดียวกันกับขาพเจาและยังไดปฏิบัติธรรมในสายเดียว
กันดวย จนเพื่อน ๆ พูดกันวาขาพเจากับหมวดศักระพีนั้นเปนบาเสียสติไปแลว (แตรูสึกวา หมวดศักระพีจะเสียสติมากกวาขาพเจา
เพราะเขาปฏิบัติไดมากกวา) คือเขาปฏิบัติถึงขั้นโกนศีรษะและถอดรองเทาเดิน
ขาพเจาปฏิบัติธรรมเชนนั้นอยูนานประมาณ 1 ป วันหนึ่ง ขาพเจาไปพบญาติธรรมคนหนึ่ง เพื่อจะปรึกษาและขอคําแนะนําจาก
เขาวา "ขาพเจามีภาระมากเหลือเกิน ทั้งทํางานทั้งเรียนทําใหการปฏิบัติธรรมของขาพเจาลาชามาก ถาเปนไดขาพเจาอยากจะตัด
ฝ ายโลกทิ้ งทั้ งหมดแลวมุ งปฏิ บัติ ธรรมเพียงอยางเดียวคงจะได ผลดีกวานี้ มาก" ญาติ ธรรมผู นั้ นไมกลาที่ จะตัดสินใจใหขาพเจา
วาจะกําหนดวิถี ชีวิตอย างไร ช วงนั้ นข าพเจาวุ นวายใจเรื่ องนี้ อยู นาน จะทําอย างไรดีและกอนที่ ขาพเจาจะตัดสิ นใจกําหนดชีวิต
ของตนเองสละเพศเปนสงฆตลอดชีวิตนั้นเอง ก็มีผูหนึ่งเขามาในชีวิตของขาพเจา "ผูนั้นคือพระเยซูคริสต"
กลับใจเชื่อพระเยซูไดอยางไร
"บรรดาผูทาํ งานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะใหทานทั้งหลายหายเหนื่อยเปนสุข" (มัดธิว 11:28)
ขาพเจาไมทราบวาหมวดศักระพีกับภรรยา กลับใจใหมรับเชื่ อพระเยซูคริสต เมื่ อไหร ขาพเจาทราบแตวาชวงนั้ นมีความกระวน
กระวายภายในใจ เบื่อหนายชีวิตเต็มทน ทําอะไรก็ดูคาราคาซังไปหมด ยามเมื่อออนกําลังรู สึกวาถนนแหงชีวิตมันยาวไกลออก
ไปเรื่อย ๆ ชวงที่ขาพเจาปฏิบัติธรรมนั้น เคยถามตนเองวา "หิวไหม..ก็หิวมาก ทรมานไหม..ก็ทรมานมาก เหนื่อยไหม..ก็เหนื่อย
มาก" แตทาํ ไมยังตองกมหนากมตาทําตอไป ทั้งที่ไมมีคาํ สัญญาเลย แมทานโพธิรักษ ก็เคยพูดใหฟงวา "ตัวทานเองก็ยังไมสาํ เร็จ
ตองปฏิบัติธรรมตอไป และตองทําใหมากขึ้ นไปอีก" ขาพเจามองดูตัวเองก็รู สึกสังเวชใจ เพราะยังยืนอยู แคปลายแถว แลวเมื่ อ
ไหรจึงจะปฏิบัติไดเท าทานโพธิรักษ และเมื่ อไหรจึงจะปฏิบัติใหไดมากยิ่ งขึ้ นกวานั้ น หลายคนอาจจะคิดวาขาพเจ าทําไมสําเร็จ
ขาพเจาเปนผูปฏิบัติขาพเจาทราบวายังบกพรองอยูมากและทําไดไมถึง 100 % เต็ม ถาไมมีทางเลือกที่ดีกวานี้ขาพเจาคงตองกม
หนากมตาปฏิบัติตอไปโดยไมตองกําหนดเปาหมายปลายทาง แตขาพเจาทราบวา มโนธรรมภายในของขาพเจายังหิวกระหายอยู
เมื่อมองไมเห็นเปาหมายปลายทาง กําลังก็ออนลา ตอมาการปฏิบัติธรรมของขาพเจาก็ถดถอยลง ขณะเดียวกันแรงฉุดฝายโลก
ก็มากขึ้ นขาพเจาค อย ๆ ไหลไปตามกระแสของโลกอย างไมรู ตัวเพราะความเปนใจจากสิ่ งแวดล อม แต การรั บประทานอาหาร
มังสะวิรัติก็ยังมีอยู ปละปลาย และสิ่ งที่ เลวรายที่ สุดคือ ขาพเจากําลังพาตัวเองไปแสวงหาผลประโยชน และหมกมุ นอยู ในอบาย
มุขที่สนามมาแหงหนึ่ง
กระทั่ งวันหนึ่ ง ขณะที่ ขาพเจานั่ งรับประทานอาหารอยู ในสโมสรของกองปราบปรามโชคชัย 4 คุณอุดมลักษณ (ภรรยาหมวด
ศักระพี ) ก็ นั่ งอยู ใกล เมื่ อเห็นขาพเจ าสั่ งอาหารมังสะวิรั ติมารั บประทาน คุณอุดมลักษณก็เริ่ มฉายรั ศมีของพระเยซูคริสตให
ขาพเจาเห็นทันที ประการแรกเขาถามขาพเจาวา "ยังรับประทานมังสะวิรัติอยูหรือ" ขาพเจาตอบวา "ยังรับประทานอยู" และตอจาก
นั้น เขาก็ตั้งตนคุยและพูดซักไซรไลเลียงกับขาพเจา และดึงขาพเจาเขามาถึงเรื่องพระเยซูคริสตจนได ความรูสึกของขาพเจาตอน
นั้นคือ พระเยซูคริสตไมไดอยูในสายตาของขาพเจาเลย ขาพเจาก็ยืนกรานอยูคาํ เดียววา "ทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี" ขณะ
นั้นขาพเจาไมเคยรูจัก "ผู ชวย" เลย รูจักแต "ผู สอน" คือตามหลักคําสอนของศาสนาทั่วไป ดังนั้นจึงกมหนากมตาปฏิบัติตาม
คําสอนตอไป ทั้งที่ไมมีคาํ สัญญา และไมมีความหวัง
คําถามหนึ่ ง ที่ คุณอุดมลักษณถามและทําใหสดุดใจของขาพเจาคือ "เราจะไปสวรรคไดอยางไร..? จะไปดวยการปฏิบัติดีของเรา
เองหรือ..? และเราตองปฏิบัติดีมากแคไหนจึงจะไปได..? "ขาพเจาก็ตอบโตทันที พอนานเขาก็กลายเปนเลียบ ๆ เคียง ๆ ออมแอม
ไปเรื่อยเพื่อรักษาศักดิ์ศรี แตภายในใจของขาพเจารูสึกเจ็บปวดมาก เหมือนถูกแทงดวยดาบ เพราะเหตุคาํ ถามวา "คุณจะไปสวรรค
ไดอยางไร" เพราะนั่นคือเปาหมายในการปฏิบัติธรรมของขาพเจา จนมาถึงชวงสุดทายที่คุยกัน คุณอุดมลักษณไดพูดทิ้งทายเอา
ไวให ขาพเจ าได คิดคําหนึ่ งว า "พระเจามี จริง...และพระเจ ารั กมนุษยทุกคน...และพระเจาก็รั กคุ ณดวย" แม วาการคุยกันกับคุ ณ
อุดมลักษณ จะลวงไปหลายวันแลวก็ตาม แตประโยคที่เขาพูดกับขาพเจามันยังดังกองอยูในใจของขาพเจาตลอดเวลาวา "คุณจะ
ไปสวรรคไดอยางไร..พระเจามีจริงนะ.."ประโยคเหลานี้มันคอยลบเลาจิตใจของขาพเจาอยูตลอดเวลา
ประมาณ 1 อาทิตยผานไป ขณะที่ขาพเจากําลังรับประทานอาหารอยูในรานเดิม มันเหมือนมีสิ่งหนึ่งคอยจัดเตรียมวันและเวลา
ดึงขาพเจาให มาพบกั บหมวดศักระพี และคุณอุดมลักษณอีกครั้ งหนึ่ ง ขาพเจาไดเป ดฉากตําหนิ เขากอนวา "คุ ณเปนผู ปฏิ บัติ
ธรรมรับประทานอาหารมังสะวิรัติอยู ดี ๆ ทําไม..? จึงกลับไปเชื่อพระเยซูและทานเนื้ อสัตวอีก เหมือนกับคนที่ ลงมือทําแลวไป
ไมรอด (แทจริงที่ขาพเจาพูด เพราะไมพอใจเรื่องที่เขาไปเชื่อพระเยซูมากกวา) เขาไมตอบขาพเจา แตพยายามดึงขาพเจาเขาหา
ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต การคุยกับหมวดศักระพีและคุณอุดมลักษณครั้งนี้ จิตใจของขาพเจาที่เคยหยิ่งผยองก็ออนลงและ
คอนขางจะเปดออกรับฟงคําพยานของเขาบาง สาเหตุสืบเนื่องมาจากคําพยานของคุณอุดมลักษณ ซึ่งเริ่มเกิดผลในใจของขาพเจา
แลวนั่นเอง หมวดศักระพีไดใชพระคัมภีรขอหนึ่งซึ่งเปนที่จับใจขาพเจามากคือ มัดธิว บทที่ 11 ขอ 28 "บรรดาผูทาํ งานเหน็ด

เหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะใหทานทั้งหลายหายเหนื่อยเปนสุข" มันเหมือนแสงสวางเปดตาของขาพเจาให
คนหาความจริงจากขอนี้ เมื่อฟงพระคัมภีรขอนี้แลว ขาพเจา ถามทันทีวา "เรา" ในที่นี้คือใคร...? และจะไปหาไดที่ไหน...แสดง
วาผูนี้ตองมีชีวิตอยูใชไหม...? "หมวดศักระพีตอบทันทีวา "เรา" ในที่นี้คือ "พระเยซูคริสต" และเปนพระเจาองคเดียวที่มีชีวิตอยู
รูสึกวาพระคัมภีรขอนี้จับใจขาพเจามากเพราะตรงกับชีวิตของขาพเจาจริง ๆ ทําใหอยากรูเรื่องมากขึ้น เพราะขาพเจาเหน็ดเหนื่อย
เหลือเกินกับการตอสูบนถนนแหงชีวิต การตั้งอารมณตายกับเนื้อหนัง การปฏิบัติธรรม การอดมื้อกินมื้อและการแสวงหาทางหลุด
พนจากกิเลสบาปทั้งที่ไมมีคาํ สัญญา ไมมีความหวัง แตสิ่งที่ขาพเจาไดฟงนั้นตอนปลายพระคัมภีรขอนี้ ดูเหมือนเปนคําสัญญาวา
"เราจะใหทานทั้ งหลายหายเหนื่ อยเปนสุข" คํานี้ แหละที่ ทําใหขาพเจาเริ่ มมองเห็นพระเยซูมีคาในสายตาของขาพเจาขึ้ นมาทันที
ตรงคําวา "พระองคทรงเปนพระเจาที่ มีชีวิตอยู " หมวดศักระพี ไดตอบคําถามของขาพเจ าหลายข อและเปนพยานเพิ่ มเติมใหอีก
นี่ เปนครั้ งแรกในชีวิตที่ขาพเจานั่ งฟงเรื่ องของพระเยซูนานที่สุด แตคําพยานของเขาเหมือนชี้ ใหขาพเจาพบทางเลือกใหมที่ ดีกวา
ซึ่ งดูมีชีวิต มีความหวังและมีคําสัญญา ชวงสุดทายเขาไดเชิญชวนใหขาพเจาตัดสินใจตอนรับพระเยซูเปนพระผู ชวยใหรอด แต
ขาพเจาคิดวามันเร็วเกินไป ยอมรับวาดีแตยังไมกลาตัดสินใจ เพราะใจหนึ่ งก็กลัวจะถูกหลอกเหมือนกัน แต หมวดศักระพีก็ยัง
พยายามเรงเราใหขาพเจาตัดสินใจวันนั้น จนในที่สุดขาพเจาขอเวลาพิสูจน 6 เดือน และจะใหคาํ ตอบถาไมจริงก็ยังพอถอนตัวได
ตั้งแตวันนั้ นมาคําพยานของเขาเริ่ มเกิดผลในใจของขาพเจาทีละเล็กทีละนอย ขาพเจาครุ นคิดในใจวา "ถาพระเจามีจริงและเปน
ผู สรางโลก
แสดงวาพระเจาจะตองเปนผู ที่ ยิ่ งใหญที่ สุด...แต เราไมเคยรู จักพระเจามาก อนเลย...แต ถามีพระเจาจริ ง...เราจะ
ปฏิเสธพระองคหรือ..?" คําถามสุดทายในใจของขาพเจาที่ ทําใหขาพเจาเริ่ มแสวงหาพระองคคือ "ถาพระเจามีจริงพระองคอยู ที่
ไหน...เราอยากจะรูจักพระองค..?"
ขาพเจาเริ่มแสวงหาพระเจาดวยการไปรวมประชุมกับหมวดศักระพีที่ คริสตจักรแบพติสลาดพราว และไดรับคําพยานเพิ่มเติมจาก
อ.เจษฎา (ศิษยาภิบาล) หลายประการแตในใจก็ยังสงสัยอยูวา "เราจะรูจักพระเจาไดอยางไร" จนกระทั่งวันหนึ่ง ขาพเจาตื่นแตเชา
เพื่ อไปวิ่ งออกกําลั งกายบนดาษฟาชั้ น 5 ของอาคารที่ พักอาศัย หลังจากวิ่ งเสร็จขณะที่ ยืนทํากายบริหารอยู นั้ นขาพเจารู สึกวา
อากาศตอนเช าเย็นฉ่ําจิตใจของขาพเจ าก็ โปร งสบาย สายตาก็ เหลื อบไปเห็ นดวงอาทิตย ยามเชาสีแดงระเรื่ อเหมือนลูกโป งลูก
ใหญกาํ ลังลอยผานทิวไมขึ้นสูทองฟา ขณะเดียวกับใจของขาพเจาถามวา "พระเจาสรางโลกมีจริงหรือ..?" ดวยความคิดและความรู
เปนเหมือนเด็ก ๆ ขาพเจาคิดในใจทันทีวาเราจะกมหนาลงและอธิษฐานตอดวงอาทิตยนี้เพื่อเปนพยานใหเรา และขาพเจาไดกม
หนาอธิษฐานในใจวา "ถาพระเจามีจริงขอใหขาพเจารูจักกับพระองค" ขาพเจาอธิษฐานสั้นๆ แลววันนั้นก็ผานไปโดยไมมีเหตุการณ
อะไรเกิดขึ้น แตสิ่งที่ขาพเจายังปฏิบัติอยูก็คือไปรวมประชุมนมัสการทุกวันศุกรและวันอาทิตยตามปกติ เพื่อจะไดรูวาพระเจามีจริง
หรือไม เวลาผานไปประมาณ 1 เดือนหลังจากที่ขาพเจารับคําพยานจากหมวดศักระพี ในวันอาทิตยตนเดือนกันยายน 1988
(2531) ขาพเจาไดตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผู ชวยใหรอดของขาพเจ าตั้ งแตวันนั้ นอย างเต็มใจโดยไมสงสัยอี กเลย
เพราะขาพเจาคิดวาเวลา 6 เดือนนั้น นานเกินไปสําหรับขาพเจาที่จะรอ ขาพเจาเชื่อในใจอยางหนึ่งวาคําพยานและพระวจนะของ
พระเจาคอย ๆ งอกงามขึ้นในใจของขาพเจาจนเกิดผล แลวความเชื่อจึงเต็มบริบูรณในใจของขาพเจา เหมือนเมล็ดพืชคอย ๆ งอก
ขึ้นจากดินทีละเล็กทีละนอยจนเติบโตและเกิดผล ไมมีนิมิตหรืออัศจรรยใด ๆ เปนเครื่องจูงใจของขาพเจาใหเชื่อพระเจาเลย แต
สิ่ งที่ ขาพเจาเห็ นดวยตา สัมผัสไดด วยมือกําลังเปนเครื่ องพิ สูจน ได และเปนจริ ง คื อสรรพสิ่ งในโลกกําลั งเป นพยานถึงการทรง
สรางของพระเจา และโดยเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตถาเขาพูดไดคงจะตะโกนบอกมนุษยแลววา "ขาพเจามิไดเกิดจากกอนหินหรือกอนดินที่
ไมมี ชีวิต" แต มีผู หนึ่ งที่ อยู เบื้ องหลั งของการสร างชีวิต คือผู ที่ มีชีวิตอยู เท านั้ น ข าพเจาตัดสิ นใจตอนรั บพระเยซู คริ สต เพราะ
เชื่ อวาพระองค เปนพระเจ าผู ทรงสรางโลก เป นพระเจ าองคเดี ยวที่ มีชีวิตอยู เปนพระผู ชวยคนบาปใหรอดจากนรก และเปนผู
ประทานชีวิตนิรันดรใหแกมนุษยทุกคน ตามพระสัญญาของพระองค
ชีวิตที่ถูกสรางใหม
หลังจากที่ขาพเจาตัดสินใจตอนรับพระเยซูแลว ขาพเจาเหมือนไดเกิดใหม ถูกสรางใหเปนคนใหม เมื่อถอมใจลงยอมรับพระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยของขาพเจา เกิดความอัศจรรยแตกตางจากชีวิตเกาโดยสิ้นเชิง ชีวิตของขาพเจาเปยมลนไปดวยความปติยินดี
ความสุขและความรักของพระเจา ยิ่ งทําใหขาพเจาแสวงหาชองทางที่ จะเช าสนิทอยู ในพระเจามากยิ่ งขึ้ น โดยการไปรวมประชุม
นมัสการ อานพระคัมภีรและอธิษฐานอยูสม่าํ เสมอ
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของขาพเจาถูกสรางขึ้นใหมทีละเล็กทีละนอย มีหลายสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของขาพเจา
ตามที่ ขาพเจาไดเลาใหฟงในตอนตนแลววา หลังจากการปฏิบัติธรรมไดเสื่ อมถอยลงจนกระแสของโลกฉุดขาพเจาใหจมลึกลงใน
ความบาป และที่เลวรายที่ สุดคือพาชีวิตเขาไปหมกหมุนอยู ในสนามมาแหงหนึ่ง โดยเริ่ มตนจากการไปรักษาความปลอดภัยรวม
กับเพื่อน ๆ หนักเขาก็ถึงขนาดแสวงหาผลประโยชนจากสนามมาดวยการเก็บโตะเถื่อน และถึงขนาดลงมือเลนพนันมาดวยตัวเอง
ซึ่ งเปนการพนันที่ ฉกาจฉกรรยทีเดียว เพราะเปนแหลงมหาอบายมุขแหงหนึ่ ง ตอนเย็นออกจากสนามมาก็จะพากันไปดื่ มเหลา
เคลานารี มันเปนความบาปที่ตอเนื่ องแบบครบวงจรจริง ๆ ซึ่งเปนชีวิตอีกฉากหนึ่งของขาพเจาที่ กําลังดําดิ่ งลึกลงไปสู ความชั่ ว
และความเลวแบบหาที่ สุดมิได ซึ่ งจะหาใครฉุดขึ้ นมาก็ ยากเกินกําลั ง แต หลังจากรับเชื่ อพระเยซูแล วเสาร แรกขาพเจ าก็ ยังไป
สนามม าเหมือนเดิม แต สิ่ งที่ ไม คาดคิ ดก็เกิดขึ้ นในใจของขาพเจาคื อ จิตใจของขาพเจ ากระวนกระวายไม มีความกระหายอยาก

เหมือนคราวกอน ๆ อีกเลย มิหนําซ้าํ ขณะที่ขาพเจากําลังเดินอยูในแหลงอบายมุขนั้น เหมือนมีสายตาของใครสักคนคอยเพงมอง
ขาพเจาตลอดเวลา จนขาพเจารู สึ กละอายและกลั วต อสายตาคู นั้ นที่ คอยเพงมองอยู ในทันทีนั้ นจึ งเกิดคําถามขึ้ นมาในใจของ
ขาพเจาว า "ทําไม...เราต องมาเดินอยู ในสถานที่ แหงนี้ " นั่ นเปนวั นที่ ขาพเจาทุกข ใจที่ สุดตั้ งแตเคยเข าสนามมามา ความทุกข
นั้ นมีมากจนเปนแรงผลักดันใจออกจากแหลงอบายมุ ขนั้ น ขาพเจ าตัดสิ นใจอยางเด็ ดขาดแล วว าจะไมไปสนามมาอี ก จึงบอก
เรื่องนี้กับหัวหนากลุมวา"ผมจะไมไปสนามมาอีก" โดยใหเหตุผลงาย ๆ และตรง ๆ วา "เพราะผมเชื่อพระเยซูแลว" แตมีเพื่อน
สนิทของขาพเจาคนหนึ่งพูดกับขาพเจาอยางรุนแรงวา "เองจะบาหรือยังไง..เงินเก็บกินเปลา ๆ กลับไมเอา คนอื่นเขายังไมมีโอกาส
เหมือนแกเลย" ขาพเจาตอบงาย ๆ และตรง ๆ อีกวา "เราเชื่อพระเยซูแลวพระองคสอนวา...ใหทิ้งความบาป เราคิดวาไมไปดีกวา"
เพื่ อนคนนั้นโมโหขาพเจา เพราะขาพเจาเอยชื่ อของพระเยซู แลวพูดดวยอารมณเสียใสขาพเจาวา "แกทํายังงี้ จะเปนตํารวจไดไง
อยางแกนี้ตองไปเปนควายโนนไป" ขาพเจารอนวูบไปทั้ งตัว สอึกทันทีกับประโยคที่ เขาพูด มันเจ็บปวดเขาไปถึงหัวใจ แตขอบ
พระคุ ณพระเจาที่ ขาพเจาป ดปากเงียบและไม ไดพูดตอบโต กับเขาอี กตอไป ในขณะที่ เขาเดิ นจากไปข าพเจานั่ งลงด วยน้ําตาคลอ
และพูดกับตนเองวา "ทําไม...เพื่อนที่สนิทกันจึงพูดรุนแรงกับขาพเจาเชนนี้" ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ขาพเจาไมไปสนามมาอีกเลย
และมันไดกลายเปนอดีตที่ขมขืน และกลายเปนความขยะแขยงของขาพเจาไปเสียแลว
ชวงหนึ่งในชีวิตรับราชการ ขาพเจาไดติดตามคลุกคลีอยูกับเจานายคนหนึ่งนานถึง 6 ป คือ พันตํารวจโทขจรศักดิ์ เกรียงศักดิ์พิชิต
(ตําแหนงขณะนั้ น) ซึ่ งเปนนายตํารวจคนสนิ ทของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ขณะนั้ นทานดํารงตําแหน งเป นนายกรั ฐมนตรี
ขาพเจาจึงกลายเปนคนเข านอกออกในบ านสี่ เสาเทเวศนได (บานพักรับรองนายกรัฐมนตรี) งานที่ ข าพเจารับผิดชอบคือรับ
โทรศัพทหน าห องเจานายคนนั้ น วั นหนึ่ งท านเดิ นเข ามาในหองเพื่ อจะพักผอนและไดสั่ งข าพเจาวา "ถามีคนโทรมาหาบอกวา
ไมอยูนะ" ขาพเจาตอบรับแตขณะเดียวกันก็หนักใจมากพราะตัวเขาอยู แตถาบอกวาไมอยูเราก็ตองโกหก ถาเปนกอนรับเชื่อพระ
เยซูขาพเจาก็พูดได อยางคลองปาก แตเดี๋ ยวนี้ ขาพเจ าเปนคริสเตียนเป นบุ ตรของพระเจาแล ว พระเจาสอนให พูดความจริง จะ
ทําอยางไรดี เหตุการณตาง ๆ ดูเหมือนกําลังดึงขาพเจาเขาสู การทดลอง สักครูใหญ ๆ ก็มีเสียงโทรศัพทเขามาและเสียงจาก
โทรศัพทนั้นบอกวา "ขอเรียนสายสารวัตรขจรศักดิ์คะ" ขาพเจาอึกอักอยูพักหนึ่งแลวพูดวา"กรุณารอสักครูครับ" แลวขาพเจาก็เดิน
ไปเรียกเพื่อนอีกคนหนึ่งแลวบอกวา "เขาขอเรียนสายสารวัตรชวยบอกเขาดวยเพราะทานกําลังพักผอนอยู" เพื่อนคนนั้นมองหนา
ขาพเจาแบบงง ๆ เขารูตัวดีวาจะพูดอะไร แลวเขาหยิบโทรศัพทขึ้นมาพูดวา "สารวัตรไมอยูครับ" แลวเขาก็วางโทรศัพทลง ชวง
นั้ นขาพเจ ากลัวและผวาทุกครั้ งที่ มีเสี ยงกริ่ ง..โทรศัพท เพราะมั นยังไมสิ้ นสุดการทดลอง ขาพเจาเปนทุกขใจมากเพราะถ าต อง
ผวาเสียงโทรศัพทและคอยหลบ ๆ เลี่ยง ๆ แบบนี้สักวันคงจะพายแพและยอมโกหกแนนอน คิดในใจวาไมชอบใหใครมาสั่งใหเรา
โกหกเลย เย็นวันนั้นขาพเจาติดสินใจเขาไปคุยกับเจานายคิดในใจวาเปนไงเปนกัน แลวพูดกับทานวา "สารวัตรครับ เดี๋ยวนี้ผมเชื่อ
พระเยซูและเปนคริสเตียนแลว พระเจาสอนวาใหพูดตรงไปตรงมาผมจึงไมอยากโกหก ผมคิดวาที่สารวัตรใหผมพูดโกหกเวลารับ
โทรศัพทนั้นผมไมคอยสบายใจเลย" ขาพเจาคิดในใจวา "เขาคงจะตะเพิดเราออกไปจากหองแนนอน" แตทานกลับเงียบทําไมรูไมชี้
แลวพูดดวยน้าํ เสียงเรียบๆ วา "โกหกนิดหนอยไมไดเหรอ" ขาพเจาตอบวา "ไมไดครับ" เขาไมพูดอะไรตอไป และตั้งแตวันนั้นมา
เจานายคนนั้นไมเรียกชื่อของขาพเจาอีกตอไป แตเขาเรียกขาพเจาวา "บาทหลวง" จนเพื่อน ๆ ก็พลอยเรียกขาพเจาวา บาทหลวง
ไปดวย จนกลายเปนเรื่ องตลกไป เวลาผ านไปอี กหลายเดือน เช าของวันอาทิ ตยขาพเจาตื่ นแต เช าอาบน้ําเตรียมตั วจะไปร วม
ประชุมนมัสการพระเจา ขาพเจาตั้งใจวาจะขออนุญาตสารวัตรกอนออกจากบาน จึงพูดวา "สารวัตรครับ วันนี้ผมจะขออนุญาตออก
ไปขางนอก จะไปประชุมนมัสการพระเจา" แตเจานายเขาตอบดวยน้ําเสียงที่ แข็งกราววา "อะไรกัน..หยุดบางไมไดหรือไง จะไป
อะไรกันนักหนาทุกอาทิตย" เขาพูดสั้ น ๆ แตน้ําเสียงนั้ นทําใหขาพเจาทราบวาเขาไมอนุญาต ขาพเจาไมตอบอะไรและไดเดิน
กลับไปที่หอง เวลาผานไป 9 โมง และ 10 โมง ขาพเจามองดูนาฬิกาคิดในใจวา ขณะนี้พี่นองกําลังเริ่ม รองเพลงสรรเสริญพระเจา
ขาพเจานั่ งลงอธิษฐานกับพระเจ าวา "ขาพเจ าอยากไปรวมประชุมแตไปไมได" แลวน้ําตาก็ ไหลพรากออกมาข าพเจานั่ งรองไห
อยูคนเดียวในหองนั้น แมอาทิตยนั้นจะพลาด ขาพเจาก็ยังปรารถนาจะเขารวมประชุมอีก แตเปนที่แปลกใจวาอาทิตยตอ ๆ มา
ไมเคยมีปญหาเชนนั้นอีกเลย
หกเดือนผานไป หลั งจากที่ ขาพเจาตอนรั บพระเยซู คริสต เปนพระผู ชวยใหรอดแม วาจะต องเผชิ ญอุ ปสรรคหลายอยาง แต พระ
เจาก็ยังทรงชูกาํ ลังใหผานพนปญหาเหลานั้นมาได โดยอาศัยความเชื่อ และความแนใจในพระสัญญาของพระองค โดยเฉพาะพระ
วจนะของพระเจาในพระคัมภีร และยังมีคาํ เทศนา ที่ชวยชูใจของขาพเจา แมกายภายนอกจะถูกดูหมิ่น แตจิตใจภายในยังสดใสและ
มีสันติสุข ครั้ งหนึ่ง ขาพเจาไดอานเจอคําอุปมาของพระเยซูเรื่ องผู หวานพืช พระองคตรัสวา "สวนพืชที่ หวานตกที่ดินดีนั้น ได
แกผูที่ไดยินพระวจนะนั้นและเขาใจ จึงเกิดผลรอยเทาบาง หกสิบเทาบาง สามสิบเทาบาง" (มัดธิว 13:23) ขาพเจาเคยอธิษฐาน
ขอพระเจาวา "ขอใหขาพเจาเปนเหมือนดินดีที่จะเกิดผลรอยเทา" ตอมาไมนานขาพเจาไดรับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใหถวายตัวรับใชพระเจา ขณะนั้น ดูเหมือนกับเกิดมีภาระอยางหนึ่งขึ้นมาในใจของขาพเจาวา มีคนจํานวนมากที่อยากไปสวรรคแต
ไมมีคนไปประกาศเรื่ องพระเยซูกับเขาเหลานั้ นเลย ประสพการณในการทรงเรียก ที่ ทําใหขาพเจาประหลาดใจก็คือ เมื่ อไดยิน
เสียงเรียกเชนนั้นก็เกิดการตอสูกัน ระหวางเนื้อหนังกับพระวิญญาณบริสุทธทันที เทาที่ขาพเจาจําไดคือ
เนื้อหนังตอสูวา "คนอื่นก็มีใหเขาไปเถอะ"
พระวิญญาณตรัสวา "เจารูจักความจริงอยูแลว ไมตองรอคนอื่นหรอก"

เนื้อหนังตอสูวา "ขาพเจาไปคนเดียวไมไดหรอก เพราะขาพเจาไมมีเพื่อน ขาพเจารักเพื่อน"
พระวิญญาณตรัสวา "เราจะสถิตอยูกับเจาเสมอไปเปนนิตกวาจะสิ้นโลก"
เนื้อหนังก็ยังตอสูไปตาง ๆ นานา เชน ขาพเจาไปไมไดหรอก ขาพเจาเปนตํารวจ..! ขาพเจากําลังเรียน พอเรียนจบขาพเจาก็จะเปน
นายตํารวจแลว..! ขาพเจามีคุณพอ คุณแมและพี่นอง คอยเฝาดูความสําเร็จในหนาที่ราชการของขาพเจาอยู..! แลวพระวิญญาณ
ตรัสสั้น ๆ กับขาพเจาวา "ถาเจาอยากเกิดผลรอยเทา เจาจะตองทิ้งทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยู แลวตามเรามา"
ขาพเจาไมตอบพระวิญญาณอีกตอไป แตกาํ ลังคิดไตรตรองอยูในใจ เกี่ยวกับฐานะที่พระเจาทรงเรียกคือ "ทูตของพระเจา" ขาพเจาคิดวาเราตองลาออกจากงาน ไมมียศ ไมมีเกียรติ ตองยอมทิ้งทรัพยสมบัติในโลก (เหมือนคนที่ตายจากโลกนี้แลว) ขาพเจา
กําลังถามตัวเองวายอมรับฐานะที่พระเจาทรงเรียกนี้ไดหรือ..? ไหนจะถูกกดดันจากคุณพอ คุณแมและพี่ นอง ที่กําลังรอดูความ
สําเร็จในชีวิตของเราขาพเจาคิดใครครวญเรื่องนี้อยูถึง 3 วัน กลางคืนนอนไมหลับก็อานพระคัมภีรบาง อานเนื้อเพลงในหนังสือ
เพลงชีวิตคริสเตียนบาง (เพราะขณะนั้นยังรองเพลงไมคอยได) ขาพเจาไมไดปรึกษาเรื่องนี้กับใครเลย เพราะเกรงวาจะเปนอุปสรรคในการตัดสินใจของขาพเจาหลายวันผานไป ในคืนวันศุกรหลังจากประชุมนมัสการเสร็จแลว ขาพเจาไดพูดกับอาจารยฟลิป
โพป และอาจารยเจษฏา วา "ผมจะถวายตัวรับใชพระเจา" อาจารยทั้งสองทําทาทางประหลาดใจ และทานไดแนะนําใหขาพเจารอ
คอยดูนา้ํ พระทัยของพระเจา ซึ่งเปนการตระเตรียมชีวิตเพื่อเตรียมตัวเปนผูรับใชพระเจาเต็มเวลา ขาพเจาคิดวาคงจะตองรอไป 1
ปหรือ 2-3 ป
หลังจากนั้นไมกี่วัน พี่สาวไดโทรศัพทมาหาขาพเจา
พี่สาวถามวา "เธอสบายดีไหม..?"
ขาพเจาตอบวา "สบายดี มีอะไรหรือ..?"
พี่สาวบอกวา "เมื่อคืนพี่ฝนวามีผูชายคนหนึ่งใสชุดสีขาวมาหาพี่และบอกวา เขาจะขอเธอไป และพี่ก็ถามวา จะขอไปไหน ชายชุด
ขาวตอบวา "ไมตองกลัว เพราะนองชายจะไดสิ่งที่ดีกวาที่เขาทําอยู"
ขาพเจาถามวา "ชายชุดขาวนั้นหนาตาเปนอยางไร"
พี่สาวตอบวา "ในความฝนรูสึกกลัวผูชายคนนั้นมากจนไมกลามอง จึงไดแตกมหนาพูดเลยไมทันเห็นหนา แตน้ําเสียงของผูนั้นดู
เหมือนเปนคนใจดีและมีอาํ นาจมาก" พี่สาวพูดตอไปวา "พี่กลัวจะมีเหตุรายกับเธอจึงรีบโทรมาถามดู" ขาพเจาเขาใจทันทีวาการ
สําแดงนั้นคืออะไร แตขาพเจาไมไดบอกพี่สาวใหทราบวาขาพเจาถวายตัวเปนผูรับใชของพระเจาแลว เพราะขาพเจายังไมไดลาออก
จากราชการตํารวจ ขาพเจาทราบดีวาถาบอกพี่สาว เขาจะตองพาครอบครัวและญาติพี่นองมาขัดขวางขาพเจาอยางแนนอน
เวลาผานไปอีก 6 เดือน รวมอายุฝายจิตวิญญาณของขาพเจาไดประมาณ 12 เดือน อาจารยฟลิป โพป พูดกับขาพเจาวา "คุณ
พรอมหรือยัง" ขาพเจาถามวา "พรอมอะไรครับ" ทานพูดตอวา "พรอมที่จะลาออกจากงานมารับใชพระเจาเต็ม เวลา" ขาพเจา
ตอบทันทีวา "พรอมแลวครับ" ขณะนั้นเปนตนเดือนตุลาคม 1989 ขาพเจาจัดการเขียนใบลาออกทันที ถือหนังสือเดินเรื่องดวย
ตัวเองเพื่อใหเสร็จเร็วที่สุด ขาพเจาตองเดินฝาพายุเสียงครหาของเพื่อนตํารวจดวยกัน ซึ่งก็วา "ขาพเจาเปนบาบาง โงบาง งมงาย
บาง เพราะขาพเจาบอกเหตุผลการลาออกกับเขาตรง ๆ วาจะลาออกไปประกาศเรื่องของพระเยซู และประมาณปลายเดือนตุลาคม
1989 (2532) คําสั่งให "สิบตํารวจโทอิทธิพล ศรีพรหม" ออกจากราชการตํารวจตามใบลาออกก็อนุมัติออกมาเรียบรอย ขาพเจา
จําไดวา วันนั้นขาพเจาถือใบอนุมัติ เดินตัวปลิวออกจากกองบังคับการกองปราบปราม และไดกราบลานายเกาที่เคยรวมทุกขรวม
สุขกันมานานถึง 6 ป ซึ่งเขาก็รูสึกเสียใจและเสียดายคนที่เคยทํางานรวมกันและคงไมมีโอกาสไดรวมงานกันอีก หลังจากวันนั้น
ขาพเจาพร อมที่ จะบอกคุ ณพอ คุณแม และญาติพี่ นองทุกคนวาขาพเจาได ลาออกจากตํารวจและถวายตัวเป นผู รั บใช ของพระเจา
เต็มเวลาแลว และขาพเจาพรอมที่ จะกมหนารับฟงการระบายอารมณของทุกคนที่ ไดยินขาวนี้ จากขาพเจา และแนนอน มันเปน
รสชาติของชีวิตที่เขมขนจริง ๆ โดยเฉพาะการระบายอารมณจากคุณพอคุณแม แตทุกสิ่งก็คอย ๆ ผานไปดวยดี โดยการทรงนําของ
พระเจามาถึงตรงนี้ ทําใหขาพเจาระลึกถึงพระคัมภีรขอหนึ่ง ซึ่งพระองคตรัสวา
"ดูกอนพี่ นองทั้งหลาย จงพิจารณาดูวาพวกทานที่พระเจาไดทรงเรียกมานั้นเปนคนพวกไหน มีนอยคนที่โลกนิยมวามีปญญา มี
นอยคนที่ มีอาํ นาจ มีนอยคนที่ มีตระกูลสูง แตพระเจาไดทรงเลือกคนที่โลกถือวาโงเขลา เพื่ อทําใหคนมีปญญาอับอาย และได
ทรงเลือกคนที่โลกถือวาออนแอ เพื่อทําใหคนที่แข็งแรงอับอาย พระเจาไดทรงเลือกสิ่ งที่โลกถือวาต่ําตอยและดูหมิ่น และเห็นวา
ไรสาระ เพื่อทําลายสิ่งซึ่งโลกเห็นวาสําคัญ เพื่อมิใหมนุษยสักคนหนึ่งอวดตอพระเจาได" (1 โครินธ 1:26-29)

ขาพเจาจึงมิใชภาชนะที่ ถูกตบแต งไวอย างเรี ยบร อยแล ว เพราะก อนรู จักพระเจ าข าพเจาเป นผู ที่ โลกปฏิ เสธแลว และสังคมก็
ประณาม เปนผูที่ต่ําตอย แตเมื่อรูจักพระเจาแลว พระองคตางหากเปนผูตบแตงขาพเจา ดวยพระคุณอันบริบูรณเหลือลน ทรง
สรางขาพเจาใหเปนคนใหม มีความหวังใหม พระเจากําลังลองดูเรา ถาเรากลาปฏิเสธโลกนี้ เราก็จะถูกตบแตงใหเปนภาชนะที่ออก
หนาออกตาของพระองค
ตั้ งแตวันนั้ นจนถึงวั นนี้ เป นเวลา 9 ป แลว ที่ ชีวิตของขาพเจ าได ฝ งรากลงในพระเยซู คริสต ปจจุ บันเปนศิ ษยาภิ บาลอยู ที่
"คริสตจักรแบพติสโคราช" สมรสแลวกับ คุณลัดดาวรรณ ฉลาด มีลูกสาวหนึ่งคนคือ เด็กหญิงเอสเธอร เผาสวรรค (นององุน)
ขาพเจาขอบพระคุณพระเจาสําหรับพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองคที่ทรงถอมพระองคลงมา แบกรับความบาปของโลกและทรง
ยอมตายบนไมกางเขน เพื่อชวยเราใหพนจากความบาปและความตายในบึงไฟนรก ขอบพระคุณพระองคที่ทรงนําเรา และพระองค
ทรงสอนใหเรากาวเดินตามพระองคทีละกาวจนกระทั่งถึงวันที่พระเยซูคริสตเจาของเราเสด็จมา เอเมน.
"จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา และอยาพึ่งพาความรอบรูของตนเอง จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา และพระองคจะ
ทรงกระทําใหวิถีของเจาราบรื่น อยาคิดวาตนฉลาด จงยําเกรงพระเจาและหันจากความชั่วราย" (สุภาษิต 3:5-7)

