
คาํนาํ

ขอบพระคุณพระเจา้ที� มีโอกาสแบ่งปันคาํพยาน ในชีวิตของขา้พเจา้ใหพี้�น้อง เพื�อรับพระพรร่วมกัน มันเป็นเหมือนกับการจุด
ประกายไฟเพื�อจะทบทวนความทรงจาํของขา้พเจา้อีกครั)งหนึ� ง เพราะระยะเวลาในการดาํเนินชีวิตกับพระเจา้ไดล่้วงเลยมากว่า ,
ปีแลว้แต่อยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้พอจะแบ่งปันคาํพยานชีวิตใหก้บัพี�น้องไดบ้า้งเล็กน้อย เพราะขา้พเจา้ถูกฝังไวใ้นพระเยซูคริสต์แลว้
จึงไม่มีอะไรโดดเด่นในชีวิตของขา้พเจา้ ที�จะอวดอา้งไดเ้ลย

ขอพระเจา้อวยพระพรใหค้าํพยานนี) เป็นที�สรา้งพลังจิตและเสริมพลังใจ ใหก้ับพี�น้องคริสเตียนทุกคน เพื�อเราจะไดใ้ชชี้วิตเป็นที�
ถวายเกียรติแด่พระเจา้และตอบสนองพระกรุณาธิคุณพระเยซูคริสต์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา เอเมน.

สนัติสุข เผ่าสวรรค์

5 กนัยายน 6,,5

ชีวิตก่อนรบัเชื�อพระเยซู

เท่าที�ขา้พเจา้ไดสื้บเสาะเรื�องราวดูแลว้ปรากฏว่า ตั)งแต่บรรพบุรุษมาตระกูลของขา้พเจา้ไม่เคยมีใครเป็นคริสเตียนแมแ้ต่คนเดียว
เรียกว่าเป็นตระกูลที�ปฏิเสธพระเจา้มาตลอด ดังนั) นจึงไม่เป็นเรื�องแปลกอะไรที�ขา้พเจา้เกิดมาในครอบครัวที� นับถือศาสนาพุทธ
ขา้พเจา้จึงถูกอบรมบมนิสยัจากหลกัคาํสอนในศาสนาพุทธเรื�อยมา แต่ก็เป็นพุทธในระดับกลาง ๆ ไม่ตรึงไม่หยอ่นเกินไป เช่นกบั
ชาวพุทธทั �ว ๆ ไปในปัจจุบนั

ชีวิตของขา้พเจา้ลม้ลุกคลุกคลานในการปฏิบัติธรรมตามคาํสอนในพุทธศาสนามาเรื�อยๆ คือทาํผิดมากกว่าทาํถูก ทาํชั �วมากกว่า
ทาํดี แต่ก็มีมโนธรรมอนัหนึ�งในใจคอยเตือนใหข้า้พเจา้ใฝ่หาการประกอบกรรมดี ทาํใหข้า้พเจา้ค่อย ๆ ประคบัประคองชีวิตของตน
เองมาจนเติบใหญ่ ภายในใจบอกว่าเราอยากมีเพื�อนที� ดี อยากอยู่ใกลค้นที� มีนิสัยที� อ่อนสุภาพ อยากมีชีวิตอยู่ในสังคมที�น่ารัก
ดังนั)นชีวิตของขา้พเจา้เกี�ยวกบัเรื�องโลดโผนโจนทะยาน หรือตื�นเตน้หวาดเสียวจึงไม่ค่อยมี ดูเหมือนเป็นชีวิตที�ค่อนขา้งจะเรียบง่าย

ขา้พเจา้ใชชี้วิตอยู่ในต่างจงัหวดันานถึง 6= ปี แลว้เดินทางเขา้กรุงเทพฯซึ�งขณะนั)นกาํลังอยู่ในวยัคึกคะนองและไดเ้ขา้ทาํงานใน
บริษัทแห่งหนึ�ง ทาํอยู่นาน = เดือน ก็ลาออก ต่อมาความผกผันของชีวิตไดนํ้าขา้พเจา้เขา้ไปอยู่ในวงการสีกากี ทาํงานรบัราชการ
ตาํรวจนานถึง = ปี (ระหวา่งปี @A@B-@AD6) ชีวิตในช่วงนี) ไดส้อนใหข้า้พเจา้เรียนรูร้สชาติของชีวิต เรียนรูส้งัคม เรียนรูโ้ลกภาย
นอกไดก้วา้งขึ) น มันเป็นเสมือนครูที�สอนทั) งความดีและความชั �วใหข้า้พเจา้ อาชีพนี) ขา้พเจา้ได้ใฝ่ฝันเอาไวว้่าจะกา้วไปถึงดวง
ดาวใหไ้ด ้ ถึงขนาดทาํงานไปดว้ยและสมัครเขา้เรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ� งไปดว้ย ตั)งใจว่าเมื�อเรียนจบแลว้ก็จะสามารถสอบ
เทียบกา้วสู่ตาํแหน่งที�สูงกวา่ขึ) นไปเรื�อย ๆ

แมข้า้พเจา้จะอยู่ในวงการตาํรวจ ซึ�งจะตอ้งเรียนรูท้ั)งดีและชั �วเพื�อจะเป็นครูของโจรขา้พเจา้ก็พยายามที�จะกรองเอาบางส่วนที�จะนํา
ชีวิตเขา้ไปหาความสุข สงบ และสนัติ ความใฝ่หาสงัคมที�สงบและเพื�อนที�อ่อนสุภาพ ไดดึ้งดูดขา้พเจา้เขา้สู่สงัคมของคนกลุ่มหนึ�ง
คือประมาณตน้ปี @A@, ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปเป็นสมาชิกของ "วดัสนัติอโศก" ซึ�งเรียกกนัในกลุ่มสมาชิกวา่ "ญาติธรรม" วดัแห่งนี) มี

คาํพยานแห่งชีวติ



ชื�อเสียงโด่งดังทางดา้นมังสะวิรัติ งดเวน้จากการบริโภคผลผลิตทุกอย่างที�มาจากเนื) อสัตว ์ ผู ้ที� เป็นเจา้อาวาสในวดันี) คือ "ท่าน
โพธิรักษ์" หรือชื�อเดิมเมื�อเป็นนักแสดงละครทีวี คือ "รักษ์ รักษ์พงษ์" ที� นี� ถือว่าเป็นสาํนักที� เจริญรอยตามพระพุทธศาสนา
อยา่งเคร่งครดัแห่งหนึ�ง ชีวิตของขา้พเจา้ในช่วงนี) กาํลงัทาํงานอยู่ที�แผนก A กองกาํกบัการ @ กองปราบปราม หรือหน่วย "คอม-
มานโด" ของกองปราบปราม ทาํงานไป เรียนไปและปฏิบติัธรรมไปดว้ย ค่อนขา้งจะขลุกขลกัแต่ก็พอถูไถไปได ้ เมื�อขา้พเจา้เขา้ไป
เป็นญาติธรรมในวดัแห่งนี) แลว้ ดูเหมือนตรงกับมโนธรรมภายในที�ใฝ่หา ขา้พเจา้จึงตั) งปณิธานไวว้่าจะทาํใหดี้ปฏิบัติใหเ้คร่ง
การปฏิบติัธรรมของขา้พเจา้เริ�มตน้ดว้ยการรบัประทานเนื) อสตัวใ์หน้้อยลงจาก D มื) อเป็น @ มื) อ โดยเอาอาหารมงัสะวิรติัเขา้มา
แทนที�ลดเนื) อสตัวจ์าก @ มื) อเป็น 6 มื) อ และจนเลิกไดใ้นที�สุด โดยนําอาหารมงัสะวิรติัเขา้มาแทนที�ทั)ง D มื) อ ต่อหนึ�งวนั ซึ�งตอ้ง
ใชเ้วลาค่อย ๆ ทาํตามลาํดับจนร่างกายของเราสามารถยอมรบัอาหารมังสะวิรัติได ้ ตอนนั)นเราก็จะงดรับประทานผลผลิตที�มา
จากสัตวโ์ดยสิ) นเชิง แมก้ระทั �งนํ)าปลา หรือนํ)านมจากสัตว ์ ต่อมาก็จะปฏิบัติใหเ้คร่งขึ) นไปอีกระดับหนึ� งคือ ลดการรบัประทาน
อาหารมงัสะวิรติัลง จาก D มื) อเป็น @ มื) อและเป็น 6 มื) อต่อวนั ชีวิตของขา้พเจา้จึงดาํรงอยู่ดว้ยการรบัประทานอาหารมงัสะวิรติั
วนัละ 6 มื) อเท่านั)น โดยไม่มีอาหารอื�นจุกจิกเขา้มาแทรกเป็นของวา่งอีกเลย ขา้พเจา้ปฏิบติัเช่นนี) อยู่นานประมาณ 6 ปี และคง
ตอ้งปฏิบัติใหเ้คร่งครดัขึ) นไปเรื�อย ๆ ถึงขนาดตัดผมสั)นหรือโกนศีรษะและถอดรองเทา้เดิน และที�สุดปลาย ถึงขั)นสละเพศเป็น
สงฆต์ลอดชีวิต เป้าหมายในการปฏิบติัธรรมของขา้พเจา้อยู่ที�นั)นคือ สละเพศเป็นสงฆต์ลอดชีวิต ขณะนั)นขา้พเจา้ปฏิบติัธรรมยงัไม่
ถึงขั)นนั)น แต่มีผูห้นึ� งที�ขา้พเจา้รูจ้กัดี และในปัจจุบนัก็เป็นที�รูจ้กักนัในท่ามกลางพี�น้องของเราดว้ย ผูนั้)นคือ รอ้ยตาํรวจโทศักระพี
จอมหงษ์ (ตาํแหน่งปี 6,,H) ซึ�งเป็นตาํรวจรุ่นเดียวกนัและทาํงานอยู่แผนกเดียวกนักบัขา้พเจา้และยงัไดป้ฏิบติัธรรมในสายเดียว
กนัดว้ย จนเพื�อน ๆ พูดกนัวา่ขา้พเจา้กบัหมวดศักระพีนั)นเป็นบา้เสียสติไปแลว้ (แต่รูสึ้กวา่ หมวดศักระพีจะเสียสติมากกวา่ขา้พเจา้
เพราะเขาปฏิบติัไดม้ากกวา่) คือเขาปฏิบติัถึงขั)นโกนศีรษะและถอดรองเทา้เดิน

ขา้พเจา้ปฏิบติัธรรมเช่นนั)นอยู่นานประมาณ 6 ปี วนัหนึ�ง ขา้พเจา้ไปพบญาติธรรมคนหนึ�ง เพื�อจะปรึกษาและขอคาํแนะนําจาก
เขาวา่ "ขา้พเจา้มีภาระมากเหลือเกิน ทั)งทาํงานทั)งเรียนทาํใหก้ารปฏิบติัธรรมของขา้พเจา้ล่าชา้มาก ถา้เป็นไดข้า้พเจา้อยากจะตัด
ฝ่ายโลกทิ) งทั) งหมดแลว้มุ่งปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวคงจะได้ผลดีกว่านี) มาก" ญาติธรรมผู้นั) นไม่กลา้ที�จะตัดสินใจใหข้า้พเจา้
ว่าจะกาํหนดวิถีชีวิตอย่างไร ช่วงนั) นขา้พเจา้วุ่นวายใจเรื�องนี) อยู่นาน จะทาํอย่างไรดีและก่อนที�ขา้พเจา้จะตัดสินใจกาํหนดชีวิต
ของตนเองสละเพศเป็นสงฆต์ลอดชีวิตนั)นเอง ก็มีผูห้นึ� งเขา้มาในชีวิตของขา้พเจา้ "ผูนั้)นคือพระเยซูคริสต์"

กลบัใจเชื�อพระเยซูไดอ้ย่างไร

"บรรดาผูท้าํงานเหน็ดเหนื�อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะใหท่้านทั)งหลายหายเหนื�อยเป็นสุข" (มดัธิว 66:@=)

ขา้พเจา้ไม่ทราบว่าหมวดศักระพีกับภรรยา กลับใจใหม่รับเชื�อพระเยซูคริสต์เมื�อไหร่ ขา้พเจา้ทราบแต่ว่าช่วงนั) นมีความกระวน
กระวายภายในใจ เบื�อหน่ายชีวิตเต็มทน ทาํอะไรก็ดูคาราคาซังไปหมด ยามเมื�ออ่อนกาํลังรูสึ้กว่าถนนแห่งชีวิตมันยาวไกลออก
ไปเรื�อย ๆ ช่วงที�ขา้พเจา้ปฏิบติัธรรมนั)น เคยถามตนเองวา่ "หิวไหม..ก็หิวมาก ทรมานไหม..ก็ทรมานมาก เหนื�อยไหม..ก็เหนื�อย
มาก" แต่ทาํไมยงัตอ้งกม้หน้ากม้ตาทาํต่อไป ทั)งที�ไม่มีคาํสญัญาเลย แมท่้านโพธิรกัษ์ ก็เคยพูดใหฟั้งวา่ "ตัวท่านเองก็ยงัไม่สาํเร็จ
ตอ้งปฏิบัติธรรมต่อไป และตอ้งทาํใหม้ากขึ) นไปอีก" ขา้พเจา้มองดูตัวเองก็รูสึ้กสังเวชใจ เพราะยงัยืนอยู่แค่ปลายแถว แลว้เมื�อ
ไหร่จึงจะปฏิบัติไดเ้ท่าท่านโพธิรักษ์ และเมื�อไหร่จึงจะปฏิบัติใหไ้ดม้ากยิ�งขึ) นกว่านั) น หลายคนอาจจะคิดว่าขา้พเจา้ทาํไม่สาํเร็จ
ขา้พเจา้เป็นผูป้ฏิบติัขา้พเจา้ทราบวา่ยงับกพร่องอยู่มากและทาํไดไ้ม่ถึง 6JJ % เต็ม ถา้ไม่มีทางเลือกที�ดีกวา่นี) ขา้พเจา้คงตอ้งกม้
หน้ากม้ตาปฏิบัติต่อไปโดยไม่ตอ้งกาํหนดเป้าหมายปลายทาง แต่ขา้พเจา้ทราบวา่ มโนธรรมภายในของขา้พเจา้ยงัหิวกระหายอยู่
เมื�อมองไม่เห็นเป้าหมายปลายทาง กาํลังก็อ่อนลา้ ต่อมาการปฏิบัติธรรมของขา้พเจา้ก็ถดถอยลง ขณะเดียวกันแรงฉุดฝ่ายโลก
ก็มากขึ) นขา้พเจา้ค่อย ๆ ไหลไปตามกระแสของโลกอย่างไม่รู ้ตัวเพราะความเป็นใจจากสิ�งแวดลอ้ม แต่การรับประทานอาหาร
มังสะวิรติัก็ยงัมีอยู่ปละปลาย และสิ�งที�เลวรา้ยที�สุดคือ ขา้พเจา้กาํลังพาตัวเองไปแสวงหาผลประโยชน์ และหมกมุ่นอยู่ในอบาย



มุขที�สนามมา้แห่งหนึ�ง

กระทั �งวนัหนึ� ง ขณะที�ขา้พเจา้นั�งรับประทานอาหารอยู่ในสโมสรของกองปราบปรามโชคชัย B คุณอุดมลักษณ์ (ภรรยาหมวด
ศักระพี) ก็นั�งอยู่ใกล ้ เมื�อเห็นขา้พเจา้สั �งอาหารมังสะวิรัติมารับประทาน คุณอุดมลักษณ์ก็เริ�มฉายรัศมีของพระเยซูคริสต์ให้
ขา้พเจา้เห็นทันที ประการแรกเขาถามขา้พเจา้วา่ "ยงัรบัประทานมงัสะวิรติัอยู่หรือ" ขา้พเจา้ตอบวา่ "ยงัรบัประทานอยู่" และต่อจาก
นั)น เขาก็ตั)งตน้คุยและพูดซกัไซรไ้ล่เลียงกบัขา้พเจา้ และดึงขา้พเจา้เขา้มาถึงเรื�องพระเยซูคริสต์จนได ้ ความรูสึ้กของขา้พเจา้ตอน
นั)นคือ พระเยซูคริสต์ไม่ไดอ้ยู่ในสายตาของขา้พเจา้เลย ขา้พเจา้ก็ยืนกรานอยู่คาํเดียวว่า "ทุกศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดี" ขณะ
นั)นขา้พเจา้ไม่เคยรูจ้กั "ผูช้่วย" เลย รูจ้กัแต่ "ผูส้อน" คือตามหลักคาํสอนของศาสนาทั �วไป ดังนั)นจึงกม้หน้ากม้ตาปฏิบติัตาม
คาํสอนต่อไป ทั)งที�ไม่มีคาํสญัญา และไม่มีความหวงั

คาํถามหนึ� ง ที�คุณอุดมลักษณ์ถามและทาํใหส้ดุดใจของขา้พเจา้คือ "เราจะไปสวรรค์ไดอ้ย่างไร..? จะไปดว้ยการปฏิบัติดีของเรา
เองหรือ..? และเราตอ้งปฏิบติัดีมากแค่ไหนจึงจะไปได.้.? "ขา้พเจา้ก็ตอบโตท้ันที พอนานเขา้ก็กลายเป็นเลียบ ๆ เคียง ๆ ออ้มแอม้
ไปเรื�อยเพื�อรกัษาศักดิNศรี แต่ภายในใจของขา้พเจา้รูสึ้กเจ็บปวดมาก เหมือนถูกแทงดว้ยดาบ เพราะเหตุคาํถามวา่ "คุณจะไปสวรรค์
ไดอ้ย่างไร" เพราะนั�นคือเป้าหมายในการปฏิบติัธรรมของขา้พเจา้ จนมาถึงช่วงสุดทา้ยที�คุยกนั คุณอุดมลกัษณ์ไดพู้ดทิ) งทา้ยเอา
ไวใ้หข้า้พเจา้ได้คิดคาํหนึ� งว่า "พระเจา้มีจริง...และพระเจา้รักมนุษย์ทุกคน...และพระเจา้ก็รักคุณด้วย" แมว้่าการคุยกันกับคุณ
อุดมลักษณ์ จะล่วงไปหลายวนัแลว้ก็ตาม แต่ประโยคที�เขาพูดกับขา้พเจา้มนัยงัดังกอ้งอยู่ในใจของขา้พเจา้ตลอดเวลาว่า "คุณจะ
ไปสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร..พระเจา้มีจริงนะ.."ประโยคเหล่านี) มนัคอยลบเลา้จิตใจของขา้พเจา้อยู่ตลอดเวลา

ประมาณ 6 อาทิตยผ่์านไป ขณะที�ขา้พเจา้กาํลงัรบัประทานอาหารอยู่ในรา้นเดิม มนัเหมือนมีสิ�งหนึ�งคอยจดัเตรียมวนัและเวลา
ดึงขา้พเจา้ใหม้าพบกับหมวดศักระพีและคุณอุดมลักษณ์อีกครั)งหนึ� ง ขา้พเจา้ได้เปิดฉากตาํหนิเขาก่อนว่า "คุณเป็นผู้ปฏิบัติ
ธรรมรบัประทานอาหารมังสะวิรติัอยู่ดี ๆ ทาํไม..? จึงกลับไปเชื�อพระเยซูและทานเนื) อสัตวอี์ก เหมือนกับคนที�ลงมือทาํแลว้ไป
ไม่รอด (แทจ้ริงที�ขา้พเจา้พูด เพราะไม่พอใจเรื�องที�เขาไปเชื�อพระเยซูมากกวา่) เขาไม่ตอบขา้พเจา้ แต่พยายามดึงขา้พเจา้เขา้หา
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ การคุยกับหมวดศักระพีและคุณอุดมลักษณ์ครั)งนี)  จิตใจของขา้พเจา้ที�เคยหยิ�งผยองก็อ่อนลงและ
ค่อนขา้งจะเปิดออกรบัฟังคาํพยานของเขาบา้ง สาเหตุสืบเนื�องมาจากคาํพยานของคุณอุดมลกัษณ์ ซึ�งเริ�มเกิดผลในใจของขา้พเจา้
แลว้นั�นเอง หมวดศักระพีไดใ้ชพ้ระคมัภีรข์อ้หนึ�งซึ�งเป็นที�จบัใจขา้พเจา้มากคือ มดัธิว บทที� 66 ขอ้ @= "บรรดาผูท้าํงานเหน็ด
เหนื�อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะใหท่้านทั)งหลายหายเหนื�อยเป็นสุข" มนัเหมือนแสงสว่างเปิดตาของขา้พเจา้ให้
คน้หาความจริงจากขอ้นี)  เมื�อฟังพระคมัภีรข์อ้นี) แลว้ ขา้พเจา้ ถามทันทีวา่ "เรา" ในที�นี) คือใคร...? และจะไปหาไดที้�ไหน...แสดง
วา่ผูนี้) ตอ้งมีชีวิตอยู่ใช่ไหม...? "หมวดศักระพีตอบทันทีวา่ "เรา" ในที�นี) คือ "พระเยซูคริสต์" และเป็นพระเจา้องคเ์ดียวที�มีชีวิตอยู่
รูสึ้กวา่พระคมัภีรข์อ้นี) จบัใจขา้พเจา้มากเพราะตรงกบัชีวิตของขา้พเจา้จริง ๆ ทาํใหอ้ยากรูเ้รื�องมากขึ) น เพราะขา้พเจา้เหน็ดเหนื�อย
เหลือเกินกบัการต่อสูบ้นถนนแห่งชีวิต การตั)งอารมณ์ตายกบัเนื) อหนัง การปฏิบติัธรรม การอดมื) อกินมื) อและการแสวงหาทางหลุด
พน้จากกิเลสบาปทั)งที�ไม่มีคาํสญัญา ไม่มีความหวงั แต่สิ�งที�ขา้พเจา้ไดฟั้งนั)นตอนปลายพระคัมภีรข์อ้นี) ดูเหมือนเป็นคาํสัญญาว่า
"เราจะใหท่้านทั)งหลายหายเหนื� อยเป็นสุข" คาํนี) แหละที�ทาํใหข้า้พเจา้เริ�มมองเห็นพระเยซูมีค่าในสายตาของขา้พเจา้ขึ) นมาทันที
ตรงคาํว่า "พระองค์ทรงเป็นพระเจา้ที� มีชีวิตอยู่" หมวดศักระพีได้ตอบคาํถามของขา้พเจา้หลายขอ้และเป็นพยานเพิ�มเติมใหอี้ก
นี� เป็นครั)งแรกในชีวิตที�ขา้พเจา้นั�งฟังเรื�องของพระเยซูนานที�สุด แต่คาํพยานของเขาเหมือนชี) ใหข้า้พเจา้พบทางเลือกใหม่ที� ดีกว่า
ซึ�งดูมีชีวิต มีความหวงัและมีคาํสัญญา ช่วงสุดทา้ยเขาไดเ้ชิญชวนใหข้า้พเจา้ตัดสินใจตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยใหร้อด แต่
ขา้พเจา้คิดว่ามันเร็วเกินไป ยอมรับว่าดีแต่ยงัไม่กลา้ตัดสินใจ เพราะใจหนึ� งก็กลัวจะถูกหลอกเหมือนกัน แต่หมวดศักระพีก็ยงั
พยายามเร่งเรา้ใหข้า้พเจา้ตัดสินใจวนันั)น จนในที�สุดขา้พเจา้ขอเวลาพิสูจน์ H เดือน และจะใหค้าํตอบถา้ไม่จริงก็ยงัพอถอนตัวได้
ตั)งแต่วนันั)นมาคาํพยานของเขาเริ�มเกิดผลในใจของขา้พเจา้ทีละเล็กทีละน้อย ขา้พเจา้ครุ่นคิดในใจว่า "ถา้พระเจา้มีจริงและเป็น
ผู้สรา้งโลก แสดงว่าพระเจา้จะต้องเป็นผู้ที�ยิ�งใหญ่ที� สุด...แต่เราไม่เคยรู ้จักพระเจา้มาก่อนเลย...แต่ถ้ามีพระเจา้จริง...เราจะ



ปฏิเสธพระองค์หรือ..?" คาํถามสุดทา้ยในใจของขา้พเจา้ที�ทาํใหข้า้พเจา้เริ�มแสวงหาพระองค์คือ "ถา้พระเจา้มีจริงพระองค์อยู่ที�
ไหน...เราอยากจะรูจ้กัพระองค.์.?"

ขา้พเจา้เริ�มแสวงหาพระเจา้ดว้ยการไปร่วมประชุมกบัหมวดศักระพีที� คริสตจกัรแบ๊พติสลาดพรา้ว และไดร้บัคาํพยานเพิ�มเติมจาก
อ.เจษฎา (ศิษยาภิบาล) หลายประการแต่ในใจก็ยงัสงสยัอยู่วา่ "เราจะรูจ้กัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร" จนกระทั �งวนัหนึ�ง ขา้พเจา้ตื�นแต่เชา้
เพื�อไปวิ�งออกกาํลังกายบนดาษฟ้าชั)น A ของอาคารที�พักอาศัย หลังจากวิ�งเสร็จขณะที�ยืนทาํกายบริหารอยู่นั) นขา้พเจา้รูสึ้กว่า
อากาศตอนเชา้เย็นฉํ �าจิตใจของขา้พเจา้ก็โปร่งสบาย สายตาก็เหลือบไปเห็นดวงอาทิตยย์ามเชา้สีแดงระเรื�อเหมือนลูกโป่งลูก
ใหญ่กาํลงัลอยผ่านทิวไมขึ้) นสู่ทอ้งฟ้า ขณะเดียวกบัใจของขา้พเจา้ถามวา่ "พระเจา้สรา้งโลกมีจริงหรือ..?" ดว้ยความคิดและความรู ้
เป็นเหมือนเด็ก ๆ ขา้พเจา้คิดในใจทันทีวา่เราจะกม้หน้าลงและอธิษฐานต่อดวงอาทิตยนี์) เพื�อเป็นพยานใหเ้รา และขา้พเจา้ไดก้ม้
หน้าอธิษฐานในใจวา่ "ถา้พระเจา้มีจริงขอใหข้า้พเจา้รูจ้กักบัพระองค"์ ขา้พเจา้อธิษฐานสั)นๆ แลว้วนันั)นก็ผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ) น แต่สิ�งที�ขา้พเจา้ยงัปฏิบติัอยู่ก็คือไปร่วมประชุมนมสัการทุกวนัศุกรแ์ละวนัอาทิตยต์ามปกติ เพื�อจะไดรู้ว้า่พระเจา้มีจริง
หรือไม่ เวลาผ่านไปประมาณ 6 เดือนหลังจากที�ขา้พเจา้รบัคาํพยานจากหมวดศักระพี ในวนัอาทิตยต์น้เดือนกันยายน 6,==
(@AD6) ขา้พเจา้ไดต้ัดสินใจตอ้นรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยใหร้อดของขา้พเจา้ตั)งแต่วนันั) นอย่างเต็มใจโดยไม่สงสัยอีกเลย
เพราะขา้พเจา้คิดวา่เวลา H เดือนนั)น นานเกินไปสาํหรบัขา้พเจา้ที�จะรอ ขา้พเจา้เชื�อในใจอยา่งหนึ�งวา่คาํพยานและพระวจนะของ
พระเจา้ค่อย ๆ งอกงามขึ) นในใจของขา้พเจา้จนเกิดผล แลว้ความเชื�อจึงเต็มบริบูรณ์ในใจของขา้พเจา้ เหมือนเมล็ดพืชค่อย ๆ งอก
ขึ) นจากดินทีละเล็กทีละน้อยจนเติบโตและเกิดผล ไม่มีนิมิตหรืออศัจรรยใ์ด ๆ เป็นเครื�องจูงใจของขา้พเจา้ใหเ้ชื�อพระเจา้เลย แต่
สิ�งที�ขา้พเจา้เห็นดว้ยตา สัมผัสได้ด้วยมือกาํลังเป็นเครื�องพิสูจน์ได้และเป็นจริง คือสรรพสิ�งในโลกกาํลังเป็นพยานถึงการทรง
สรา้งของพระเจา้ และโดยเฉพาะสิ�งที�มีชีวิตถา้เขาพูดไดค้งจะตะโกนบอกมนุษยแ์ลว้วา่ "ขา้พเจา้มิไดเ้กิดจากกอ้นหินหรือกอ้นดินที�
ไม่มีชีวิต" แต่มีผู ้หนึ� งที�อยู่เบื) องหลังของการสรา้งชีวิต คือผู้ที� มีชีวิตอยู่เท่านั) น ขา้พเจา้ตัดสินใจตอ้นรับพระเยซูคริสต์ เพราะ
เชื�อว่าพระองค์เป็นพระเจา้ผู ้ทรงสรา้งโลก เป็นพระเจา้องค์เดียวที� มีชีวิตอยู่ เป็นพระผู้ช่วยคนบาปใหร้อดจากนรก และเป็นผู้
ประทานชีวิตนิรนัดรใ์หแ้ก่มนุษยทุ์กคน ตามพระสญัญาของพระองค์

ชีวิตที�ถูกสรา้งใหม่

หลังจากที�ขา้พเจา้ตัดสินใจตอ้นรบัพระเยซูแลว้ ขา้พเจา้เหมือนไดเ้กิดใหม่ ถูกสรา้งใหเ้ป็นคนใหม่ เมื�อถ่อมใจลงยอมรบัพระเยซู
คริสต์เป็นพระผูช้่วยของขา้พเจา้ เกิดความอศัจรรยแ์ตกต่างจากชีวิตเก่าโดยสิ) นเชิง ชีวิตของขา้พเจา้เปี� ยมลน้ไปดว้ยความปิติยินดี
ความสุขและความรักของพระเจา้ ยิ�งทาํใหข้า้พเจา้แสวงหาช่องทางที�จะเชา้สนิทอยู่ในพระเจา้มากยิ�งขึ) น โดยการไปร่วมประชุม
นมสัการ อ่านพระคมัภีรแ์ละอธิษฐานอยู่สมํ �าเสมอ

โดยพระวิญญาณบริสุทธิN ชีวิตของขา้พเจา้ถูกสรา้งขึ) นใหม่ทีละเล็กทีละน้อย มีหลายสิ�งที�เกิดการเปลี�ยนแปลงขึ) นในชีวิตของขา้พเจา้
ตามที�ขา้พเจา้ไดเ้ล่าใหฟั้งในตอนตน้แลว้ว่า หลังจากการปฏิบัติธรรมไดเ้สื�อมถอยลงจนกระแสของโลกฉุดขา้พเจา้ใหจ้มลึกลงใน
ความบาป และที�เลวรา้ยที�สุดคือพาชีวิตเขา้ไปหมกหมุ่นอยู่ในสนามมา้แห่งหนึ� ง โดยเริ�มตน้จากการไปรกัษาความปลอดภัยร่วม
กบัเพื�อน ๆ หนักเขา้ก็ถึงขนาดแสวงหาผลประโยชน์จากสนามมา้ดว้ยการเก็บโต๊ะเถื�อน และถึงขนาดลงมือเล่นพนันมา้ดว้ยตัวเอง
ซึ�งเป็นการพนันที�ฉกาจฉกรรยที์เดียว เพราะเป็นแหล่งมหาอบายมุขแห่งหนึ� ง ตอนเย็นออกจากสนามมา้ก็จะพากันไปดื�มเหลา้
เคลา้นารี มันเป็นความบาปที�ต่อเนื� องแบบครบวงจรจริง ๆ ซึ�งเป็นชีวิตอีกฉากหนึ� งของขา้พเจา้ที�กาํลังดาํดิ�งลึกลงไปสู่ความชั �ว
และความเลวแบบหาที� สุดมิได ้ ซึ�งจะหาใครฉุดขึ) นมาก็ยากเกินกาํลัง แต่หลังจากรับเชื�อพระเยซูแลว้เสาร์แรกขา้พเจา้ก็ยังไป
สนามมา้เหมือนเดิม แต่สิ�งที� ไม่คาดคิดก็เกิดขึ) นในใจของขา้พเจา้คือ จิตใจของขา้พเจา้กระวนกระวายไม่มีความกระหายอยาก
เหมือนคราวก่อน ๆ อีกเลย มิหนําซํ)าขณะที�ขา้พเจา้กาํลงัเดินอยู่ในแหล่งอบายมุขนั)น เหมือนมีสายตาของใครสกัคนคอยเพ่งมอง
ขา้พเจา้ตลอดเวลา จนขา้พเจา้รู ้สึกละอายและกลัวต่อสายตาคู่นั) นที�คอยเพ่งมองอยู่ ในทันทีนั) นจึงเกิดคาํถามขึ) นมาในใจของ



ขา้พเจา้ว่า "ทาํไม...เราตอ้งมาเดินอยู่ในสถานที�แห่งนี) " นั�นเป็นวันที�ขา้พเจา้ทุกข์ใจที� สุดตั) งแต่เคยเขา้สนามมา้มา ความทุกข์
นั) นมีมากจนเป็นแรงผลักดันใจออกจากแหล่งอบายมุขนั) น ขา้พเจา้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแลว้ว่าจะไม่ไปสนามมา้อีก จึงบอก
เรื�องนี) กบัหวัหน้ากลุ่มวา่"ผมจะไม่ไปสนามมา้อีก" โดยใหเ้หตุผลง่าย ๆ และตรง ๆ วา่ "เพราะผมเชื�อพระเยซูแลว้" แต่มีเพื�อน
สนิทของขา้พเจา้คนหนึ�งพูดกบัขา้พเจา้อยา่งรุนแรงวา่ "เองจะบา้หรือยงัไง..เงินเก็บกินเปล่า ๆ กลบัไม่เอา คนอื�นเขายงัไม่มีโอกาส
เหมือนแกเลย" ขา้พเจา้ตอบง่าย ๆ และตรง ๆ อีกวา่ "เราเชื�อพระเยซูแลว้พระองคส์อนวา่...ใหทิ้) งความบาป เราคิดวา่ไม่ไปดีกวา่"
เพื�อนคนนั)นโมโหขา้พเจา้ เพราะขา้พเจา้เอ่ยชื�อของพระเยซู แลว้พูดดว้ยอารมณ์เสียใส่ขา้พเจา้ว่า "แกทาํยงังี) จะเป็นตาํรวจไดไ้ง
อย่างแกนี) ตอ้งไปเป็นควายโน้นไป" ขา้พเจา้รอ้นวูบไปทั)งตัว สอึกทันทีกับประโยคที�เขาพูด มันเจ็บปวดเขา้ไปถึงหัวใจ แต่ขอบ
พระคุณพระเจา้ที�ขา้พเจา้ปิดปากเงียบและไม่ไดพู้ดตอบโตก้ับเขาอีกต่อไป ในขณะที�เขาเดินจากไปขา้พเจา้นั�งลงด้วยนํ)าตาคลอ
และพูดกบัตนเองวา่ "ทาํไม...เพื�อนที�สนิทกนัจึงพูดรุนแรงกบัขา้พเจา้เช่นนี) " ตั)งแต่วนันั)นเป็นตน้มา ขา้พเจา้ไม่ไปสนามมา้อีกเลย
และมนัไดก้ลายเป็นอดีตที�ข่มขืน และกลายเป็นความขยะแขยงของขา้พเจา้ไปเสียแลว้

ช่วงหนึ�งในชีวิตรบัราชการ ขา้พเจา้ไดติ้ดตามคลุกคลีอยู่กบัเจา้นายคนหนึ�งนานถึง H ปี คือ พนัตาํรวจโทขจรศักดิN  เกรียงศักดิN พิชิต
(ตาํแหน่งขณะนั) น) ซึ�งเป็นนายตาํรวจคนสนิทของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขณะนั) นท่านดาํรงตาํแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ขา้พเจา้จึงกลายเป็นคนเขา้นอกออกในบา้นสี� เสาเทเวศน์ได ้ (บา้นพักรับรองนายกรัฐมนตรี) งานที�ขา้พเจา้รับผิดชอบคือรับ
โทรศัพท์หน้าหอ้งเจา้นายคนนั) น วันหนึ� งท่านเดินเขา้มาในหอ้งเพื�อจะพักผ่อนและไดส้ั �งขา้พเจา้ว่า "ถ้ามีคนโทรมาหาบอกว่า
ไม่อยู่นะ" ขา้พเจา้ตอบรบัแต่ขณะเดียวกนัก็หนักใจมากพราะตัวเขาอยู่ แต่ถา้บอกวา่ไม่อยู่เราก็ตอ้งโกหก ถา้เป็นก่อนรบัเชื�อพระ
เยซูขา้พเจา้ก็พูดไดอ้ย่างคล่องปาก แต่เดีRยวนี) ขา้พเจา้เป็นคริสเตียนเป็นบุตรของพระเจา้แลว้ พระเจา้สอนใหพู้ดความจริง จะ
ทาํอย่างไรดี เหตุการณ์ต่าง ๆ ดูเหมือนกาํลังดึงขา้พเจา้เขา้สู่การทดลอง สกัครู่ใหญ่ ๆ ก็มีเสียงโทรศัพท์เขา้มาและเสียงจาก
โทรศัพท์นั)นบอกวา่ "ขอเรียนสายสารวตัรขจรศักดิNค่ะ" ขา้พเจา้อึกอกัอยู่พกัหนึ�งแลว้พูดวา่"กรุณารอสกัครู่ครบั" แลว้ขา้พเจา้ก็เดิน
ไปเรียกเพื�อนอีกคนหนึ�งแลว้บอกว่า "เขาขอเรียนสายสารวตัรช่วยบอกเขาดว้ยเพราะท่านกาํลังพกัผ่อนอยู่" เพื�อนคนนั)นมองหน้า
ขา้พเจา้แบบงง ๆ เขารูต้ัวดีวา่จะพูดอะไร แลว้เขาหยิบโทรศัพท์ขึ) นมาพูดวา่ "สารวตัรไม่อยู่ครบั" แลว้เขาก็วางโทรศัพท์ลง ช่วง
นั) นขา้พเจา้กลัวและผวาทุกครั)งที� มีเสียงกริ�ง..โทรศัพท์ เพราะมันยงัไม่สิ) นสุดการทดลอง ขา้พเจา้เป็นทุกข์ใจมากเพราะถา้ต้อง
ผวาเสียงโทรศัพท์และคอยหลบ ๆ เลี�ยง ๆ แบบนี) สกัวนัคงจะพ่ายแพแ้ละยอมโกหกแน่นอน คิดในใจวา่ไม่ชอบใหใ้ครมาสั �งใหเ้รา
โกหกเลย เย็นวนันั)นขา้พเจา้ติดสินใจเขา้ไปคุยกบัเจา้นายคิดในใจวา่เป็นไงเป็นกนั แลว้พูดกบัท่านวา่ "สารวตัรครบั เดีRยวนี) ผมเชื�อ
พระเยซูและเป็นคริสเตียนแลว้ พระเจา้สอนวา่ใหพู้ดตรงไปตรงมาผมจึงไม่อยากโกหก ผมคิดว่าที�สารวตัรใหผ้มพูดโกหกเวลารบั
โทรศัพท์นั)นผมไม่ค่อยสบายใจเลย" ขา้พเจา้คิดในใจวา่ "เขาคงจะตะเพิดเราออกไปจากหอ้งแน่นอน" แต่ท่านกลบัเงียบทาํไม่รูไ้ม่ชี)
แลว้พูดดว้ยนํ)าเสียงเรียบๆ วา่ "โกหกนิดหน่อยไม่ไดเ้หรอ" ขา้พเจา้ตอบวา่ "ไม่ไดค้รบั" เขาไม่พูดอะไรต่อไป และตั)งแต่วนันั)นมา
เจา้นายคนนั)นไม่เรียกชื�อของขา้พเจา้อีกต่อไป แต่เขาเรียกขา้พเจา้วา่ "บาทหลวง" จนเพื�อน ๆ ก็พลอยเรียกขา้พเจา้วา่ บาทหลวง
ไปด้วย จนกลายเป็นเรื�องตลกไป เวลาผ่านไปอีกหลายเดือน เชา้ของวันอาทิตย์ขา้พเจา้ตื�นแต่เชา้อาบนํ)าเตรียมตัวจะไปร่วม
ประชุมนมสัการพระเจา้ ขา้พเจา้ตั)งใจวา่จะขออนุญาตสารวตัรก่อนออกจากบา้น จึงพูดวา่ "สารวตัรครบั วนันี) ผมจะขออนุญาตออก
ไปขา้งนอก จะไปประชุมนมสัการพระเจา้" แต่เจา้นายเขาตอบดว้ยนํ)าเสียงที�แข็งกรา้ววา่ "อะไรกัน..หยุดบา้งไม่ไดห้รือไง จะไป
อะไรกันนักหนาทุกอาทิตย"์ เขาพูดสั)น ๆ แต่นํ)าเสียงนั)นทาํใหข้า้พเจา้ทราบว่าเขาไม่อนุญาต ขา้พเจา้ไม่ตอบอะไรและไดเ้ดิน
กลบัไปที�หอ้ง เวลาผ่านไป , โมง และ 6J โมง ขา้พเจา้มองดูนาฬิกาคิดในใจวา่ ขณะนี) พี�น้องกาํลงัเริ�ม รอ้งเพลงสรรเสริญพระเจา้
ขา้พเจา้นั�งลงอธิษฐานกับพระเจา้ว่า "ขา้พเจา้อยากไปร่วมประชุมแต่ไปไม่ได้" แลว้นํ)าตาก็ไหลพรากออกมาขา้พเจา้นั�งรอ้งไห้
อยู่คนเดียวในหอ้งนั)น แมอ้าทิตยนั์)นจะพลาด ขา้พเจา้ก็ยงัปรารถนาจะเขา้ร่วมประชุมอีก แต่เป็นที�แปลกใจวา่อาทิตยต่์อ ๆ มา
ไม่เคยมีปัญหาเช่นนั)นอีกเลย

หกเดือนผ่านไป หลังจากที�ขา้พเจา้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยใหร้อดแมว้่าจะตอ้งเผชิญอุปสรรคหลายอย่าง แต่พระ
เจา้ก็ยงัทรงชูกาํลงัใหผ่้านพน้ปัญหาเหล่านั)นมาได ้ โดยอาศัยความเชื�อ และความแน่ใจในพระสญัญาของพระองค ์ โดยเฉพาะพระ



วจนะของพระเจา้ในพระคมัภีร ์และยงัมีคาํเทศนา ที�ช่วยชูใจของขา้พเจา้ แมก้ายภายนอกจะถูกดูหมิ�น แต่จิตใจภายในยงัสดใสและ
มีสันติสุข ครั)งหนึ� ง ขา้พเจา้ไดอ่้านเจอคาํอุปมาของพระเยซูเรื�องผู ้หว่านพืช พระองค์ตรสัว่า "ส่วนพืชที�หวานตกที�ดินดีนั)น ได้
แก่ผูที้�ไดย้ินพระวจนะนั)นและเขา้ใจ จึงเกิดผลรอ้ยเท่าบา้ง หกสิบเท่าบา้ง สามสิบเท่าบา้ง" (มดัธิว 6D:@D) ขา้พเจา้เคยอธิษฐาน
ขอพระเจา้ว่า "ขอใหข้า้พเจา้เป็นเหมือนดินดีที�จะเกิดผลรอ้ยเท่า" ต่อมาไม่นานขา้พเจา้ไดร้ับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิN
ใหถ้วายตัวรบัใชพ้ระเจา้ ขณะนั)น ดูเหมือนกบัเกิดมีภาระอยา่งหนึ�งขึ) นมาในใจของขา้พเจา้วา่ มีคนจาํนวนมากที�อยากไปสวรรคแ์ต่
ไม่มีคนไปประกาศเรื�องพระเยซูกับเขาเหล่านั)นเลย ประสพการณ์ในการทรงเรียก ที�ทาํใหข้า้พเจา้ประหลาดใจก็คือ เมื�อไดย้ิน
เสียงเรียกเช่นนั)นก็เกิดการต่อสูก้นั ระหวา่งเนื) อหนังกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ทันที เท่าที�ขา้พเจา้จาํไดคื้อ

เนื) อหนังต่อสูว้า่ "คนอื�นก็มีใหเ้ขาไปเถอะ"

พระวิญญาณตรสัวา่ "เจา้รูจ้กัความจริงอยู่แลว้ ไม่ตอ้งรอคนอื�นหรอก"
เนื) อหนังต่อสูว้า่ "ขา้พเจา้ไปคนเดียวไม่ไดห้รอก เพราะขา้พเจา้ไม่มีเพื�อน ขา้พเจา้รกัเพื�อน"

พระวิญญาณตรสัวา่ "เราจะสถิตอยู่กบัเจา้เสมอไปเป็นนิตกวา่จะสิ) นโลก"

เนื) อหนังก็ยงัต่อสูไ้ปต่าง ๆ นานา เช่น ขา้พเจา้ไปไม่ไดห้รอก ขา้พเจา้เป็นตาํรวจ..! ขา้พเจา้กาํลงัเรียน พอเรียนจบขา้พเจา้ก็จะเป็น
นายตาํรวจแลว้..! ขา้พเจา้มีคุณพ่อ คุณแม่และพี�น้อง คอยเฝ้าดูความสาํเร็จในหน้าที�ราชการของขา้พเจา้อยู่..! แลว้พระวิญญาณ
ตรสัสั)น ๆ กบัขา้พเจา้วา่ "ถา้เจา้อยากเกิดผลรอ้ยเท่า เจา้จะตอ้งทิ) งทุกสิ�งทุกอยา่งที�มีอยู่ แลว้ตามเรามา"

ขา้พเจา้ไม่ตอบพระวิญญาณอีกต่อไป แต่กาํลงัคิดไตร่ตรองอยู่ในใจ เกี�ยวกบัฐานะที�พระเจา้ทรงเรียกคือ "ทูตของพระเจา้" ขา้พ-
เจา้คิดวา่เราตอ้งลาออกจากงาน ไม่มียศ ไม่มีเกียรติ ตอ้งยอมทิ) งทรพัยส์มบติัในโลก (เหมือนคนที�ตายจากโลกนี) แลว้) ขา้พเจา้
กาํลังถามตัวเองว่ายอมรบัฐานะที�พระเจา้ทรงเรียกนี) ไดห้รือ..? ไหนจะถูกกดดันจากคุณพ่อ คุณแม่และพี�น้อง ที�กาํลังรอดูความ
สาํเร็จในชีวิตของเราขา้พเจา้คิดใคร่ครวญเรื�องนี) อยู่ถึง D วนั กลางคืนนอนไม่หลบัก็อ่านพระคมัภีรบ์า้ง อ่านเนื) อเพลงในหนังสือ
เพลงชีวิตคริสเตียนบา้ง (เพราะขณะนั)นยงัรอ้งเพลงไม่ค่อยได)้ ขา้พเจา้ไม่ไดป้รึกษาเรื�องนี) กับใครเลย เพราะเกรงวา่จะเป็นอุป-
สรรคในการตัดสินใจของขา้พเจา้หลายวนัผ่านไป ในคืนวนัศุกรห์ลงัจากประชุมนมัสการเสร็จแลว้ ขา้พเจา้ไดพู้ดกบัอาจารยฟี์ลิป
โพ๊ป และอาจารยเ์จษฏา วา่ "ผมจะถวายตัวรบัใชพ้ระเจา้" อาจารยท์ั)งสองทาํท่าทางประหลาดใจ และท่านไดแ้นะนําใหข้า้พเจา้รอ
คอยดูนํ)าพระทัยของพระเจา้ ซึ�งเป็นการตระเตรียมชีวิตเพื�อเตรียมตัวเป็นผูร้บัใชพ้ระเจา้เต็มเวลา ขา้พเจา้คิดวา่คงจะตอ้งรอไป 6
ปีหรือ @-D ปี

หลงัจากนั)นไม่กี�วนั พี�สาวไดโ้ทรศัพท์มาหาขา้พเจา้

พี�สาวถามวา่ "เธอสบายดีไหม..?"

ขา้พเจา้ตอบวา่ "สบายดี มีอะไรหรือ..?"

พี�สาวบอกวา่ "เมื�อคืนพี�ฝันวา่มีผูช้ายคนหนึ�งใส่ชุดสีขาวมาหาพี�และบอกวา่ เขาจะขอเธอไป และพี�ก็ถามวา่ จะขอไปไหน ชายชุด
ขาวตอบวา่ "ไม่ตอ้งกลวั เพราะน้องชายจะไดสิ้�งที�ดีกวา่ที�เขาทาํอยู่"

ขา้พเจา้ถามวา่ "ชายชุดขาวนั)นหน้าตาเป็นอยา่งไร"



พี�สาวตอบวา่ "ในความฝันรูสึ้กกลวัผูช้ายคนนั)นมากจนไม่กลา้มอง จึงไดแ้ต่กม้หน้าพูดเลยไม่ทันเห็นหน้า แต่นํ)าเสียงของผูนั้)นดู
เหมือนเป็นคนใจดีและมีอาํนาจมาก" พี�สาวพูดต่อไปวา่ "พี�กลวัจะมีเหตุรา้ยกบัเธอจึงรีบโทรมาถามดู" ขา้พเจา้เขา้ใจทันทีวา่การ
สาํแดงนั)นคืออะไร แต่ขา้พเจา้ไม่ไดบ้อกพี�สาวใหท้ราบวา่ขา้พเจา้ถวายตัวเป็นผูร้บัใชข้องพระเจา้แลว้ เพราะขา้พเจา้ยงัไม่ไดล้าออก
จากราชการตาํรวจ ขา้พเจา้ทราบดีวา่ถา้บอกพี�สาว เขาจะตอ้งพาครอบครวัและญาติพี�น้องมาขดัขวางขา้พเจา้อยา่งแน่นอน

เวลาผ่านไปอีก H เดือน รวมอายุฝ่ายจิตวิญญาณของขา้พเจา้ไดป้ระมาณ 6@ เดือน อาจารยฟี์ลิป โพ๊ป พูดกบัขา้พเจา้วา่ "คุณ
พรอ้มหรือยงั" ขา้พเจา้ถามวา่ "พรอ้มอะไรครบั" ท่านพูดต่อวา่ "พรอ้มที�จะลาออกจากงานมารบัใชพ้ระเจา้เต็ม เวลา" ขา้พเจา้
ตอบทันทีวา่ "พรอ้มแลว้ครบั" ขณะนั)นเป็นตน้เดือนตุลาคม 6,=, ขา้พเจา้จดัการเขียนใบลาออกทันที ถือหนังสือเดินเรื�องดว้ย
ตัวเองเพื�อใหเ้สร็จเร็วที�สุด ขา้พเจา้ตอ้งเดินฝ่าพายุเสียงครหาของเพื�อนตาํรวจดว้ยกนั ซึ�งก็วา่ "ขา้พเจา้เป็นบา้บา้ง โง่บา้ง งมงาย
บา้ง เพราะขา้พเจา้บอกเหตุผลการลาออกกบัเขาตรง ๆ วา่จะลาออกไปประกาศเรื�องของพระเยซู และประมาณปลายเดือนตุลาคม
6,=, (@AD@) คาํสั �งให ้"สิบตาํรวจโทอิทธิพล ศรีพรหม" ออกจากราชการตาํรวจตามใบลาออกก็อนุมติัออกมาเรียบรอ้ย ขา้พเจา้
จาํไดว้า่ วนันั)นขา้พเจา้ถือใบอนุมติั เดินตัวปลิวออกจากกองบงัคบัการกองปราบปราม และไดก้ราบลานายเก่าที�เคยร่วมทุกขร์่วม
สุขกนัมานานถึง H ปี ซึ�งเขาก็รูสึ้กเสียใจและเสียดายคนที�เคยทาํงานร่วมกนัและคงไม่มีโอกาสไดร้่วมงานกนัอีก หลังจากวนันั)น
ขา้พเจา้พรอ้มที�จะบอกคุณพ่อ คุณแม่และญาติพี�น้องทุกคนว่าขา้พเจา้ไดล้าออกจากตาํรวจและถวายตัวเป็นผู้รับใชข้องพระเจา้
เต็มเวลาแลว้ และขา้พเจา้พรอ้มที�จะกม้หน้ารบัฟังการระบายอารมณ์ของทุกคนที�ไดย้ินข่าวนี) จากขา้พเจา้ และแน่นอน มันเป็น
รสชาติของชีวิตที�เขม้ขน้จริง ๆ โดยเฉพาะการระบายอารมณ์จากคุณพ่อคุณแม่ แต่ทุกสิ�งก็ค่อย ๆ ผ่านไปดว้ยดี โดยการทรงนําของ
พระเจา้มาถึงตรงนี)  ทาํใหข้า้พเจา้ระลึกถึงพระคมัภีรข์อ้หนึ�ง ซึ�งพระองคต์รสัวา่

"ดูก่อนพี�น้องทั)งหลาย จงพิจารณาดูว่าพวกท่านที�พระเจา้ไดท้รงเรียกมานั)นเป็นคนพวกไหน มีน้อยคนที�โลกนิยมว่ามีปัญญา มี
น้อยคนที�มีอาํนาจ มีน้อยคนที�มีตระกูลสูง แต่พระเจา้ไดท้รงเลือกคนที�โลกถือว่าโง่เขลา เพื�อทาํใหค้นมีปัญญาอับอาย และได้
ทรงเลือกคนที�โลกถือว่าอ่อนแอ เพื�อทาํใหค้นที�แข็งแรงอับอาย พระเจา้ไดท้รงเลือกสิ�งที�โลกถือวา่ตํ �าตอ้ยและดูหมิ�น และเห็นว่า
ไรส้าระ เพื�อทาํลายสิ�งซึ�งโลกเห็นวา่สาํคญั เพื�อมิใหม้นุษยส์กัคนหนึ�งอวดต่อพระเจา้ได"้ (6 โครินธ์ 6:@H-@,)

ขา้พเจา้จึงมิใช่ภาชนะที� ถูกตบแต่งไวอ้ย่างเรียบรอ้ยแลว้ เพราะก่อนรู ้จักพระเจา้ขา้พเจา้เป็นผู้ที� โลกปฏิเสธแลว้ และสังคมก็
ประณาม เป็นผูที้�ตํ �าตอ้ย แต่เมื�อรูจ้กัพระเจา้แลว้ พระองค์ต่างหากเป็นผูต้บแต่งขา้พเจา้ ดว้ยพระคุณอันบริบูรณ์เหลือลน้ ทรง
สรา้งขา้พเจา้ใหเ้ป็นคนใหม่ มีความหวงัใหม่ พระเจา้กาํลงัลองดูเรา ถา้เรากลา้ปฏิเสธโลกนี)  เราก็จะถูกตบแต่งใหเ้ป็นภาชนะที�ออก
หน้าออกตาของพระองค์

ตั) งแต่วันนั) นจนถึงวนันี)  เป็นเวลา , ปีแลว้ ที� ชีวิตของขา้พเจา้ได้ฝังรากลงในพระเยซูคริสต์ ปัจจุบันเป็นศิษยาภิบาลอยู่ที�
"คริสตจกัรแบ๊พติสโคราช" สมรสแลว้กบั คุณลดัดาวรรณ ฉลาด มีลูกสาวหนึ�งคนคือ เด็กหญิงเอสเธอร ์ เผ่าสวรรค ์ (น้ององุ่น)
ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระเจา้สาํหรบัพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองคที์�ทรงถ่อมพระองคล์งมา แบกรบัความบาปของโลกและทรง
ยอมตายบนไมก้างเขน เพื�อช่วยเราใหพ้น้จากความบาปและความตายในบึงไฟนรก ขอบพระคุณพระองคที์�ทรงนําเรา และพระองค์
ทรงสอนใหเ้รากา้วเดินตามพระองคที์ละกา้วจนกระทั �งถึงวนัที�พระเยซูคริสต์เจา้ของเราเสด็จมา เอเมน.

"จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสุดใจของเจา้ และอยา่พึ�งพาความรอบรูข้องตนเอง จงยอมรบัรูพ้ระองคใ์นทุกทางของเจา้ และพระองคจ์ะ
ทรงกระทาํใหว้ิถีของเจา้ราบรื�น อยา่คิดวา่ตนฉลาด จงยาํเกรงพระเจา้และหนัจากความชั �วรา้ย" (สุภาษิต D:A-5)


