คําพยานแห่งชีวติ
คํานํา
ขอบพระคุ ณพระเจ้าที มีโอกาสแบ่งปั นคําพยาน ในชี วิตของข้าพเจ้าให้พี น้ อง เพื อรับพระพรร่วมกัน มันเป็ นเหมื อนกับการจุ ด
ประกายไฟเพื อจะทบทวนความทรงจําของข้าพเจ้าอีกครั)งหนึ ง เพราะระยะเวลาในการดําเนิ นชีวิตกับพระเจ้าได้ล่วงเลยมากว่า ,
ปี แล้วแต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าพอจะแบ่งปั นคําพยานชีวิตให้กบั พีน้องได้บา้ งเล็กน้อย เพราะข้าพเจ้าถูกฝั งไว้ในพระเยซูคริสต์แล้ว
จึงไม่มีอะไรโดดเด่นในชีวิตของข้าพเจ้า ที จะอวดอ้างได้เลย
ขอพระเจ้าอวยพระพรให้คาํ พยานนี) เป็ นที สร้างพลังจิตและเสริมพลังใจ ให้กับพี น้องคริสเตี ยนทุ กคน เพื อเราจะได้ใช้ชีวิตเป็ นที
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและตอบสนองพระกรุณาธิคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา เอเมน.
สันติสุข เผ่าสวรรค์
5 กันยายน 6,,5
ชีวิตก่อนรับเชื อพระเยซู
เท่าที ขา้ พเจ้าได้สืบเสาะเรื องราวดูแล้วปรากฏว่า ตั)งแต่บรรพบุ รุษมาตระกูลของข้าพเจ้าไม่เคยมีใครเป็ นคริสเตี ยนแม้แต่คนเดี ยว
เรียกว่าเป็ นตระกู ลที ปฏิเสธพระเจ้ามาตลอด ดังนั) นจึงไม่เป็ นเรื องแปลกอะไรที ขา้ พเจ้าเกิ ดมาในครอบครัวที นับถื อศาสนาพุ ทธ
ข้าพเจ้าจึงถูกอบรมบมนิ สยั จากหลักคําสอนในศาสนาพุทธเรือยมา แต่ก็เป็ นพุทธในระดับกลาง ๆ ไม่ตรึงไม่หย่อนเกินไป เช่นกับ
ชาวพุทธทัว ๆ ไปในปั จจุบนั
ชีวิตของข้าพเจ้าล้มลุกคลุกคลานในการปฏิบัติธรรมตามคําสอนในพุทธศาสนามาเรือยๆ คือทําผิดมากกว่าทําถูก ทําชัว มากกว่า
ทําดี แต่ก็มีมโนธรรมอันหนึ งในใจคอยเตือนให้ขา้ พเจ้าใฝ่ หาการประกอบกรรมดี ทําให้ขา้ พเจ้าค่อย ๆ ประคับประคองชีวิตของตน
เองมาจนเติ บใหญ่ ภายในใจบอกว่าเราอยากมี เพื อนที ดี อยากอยู่ใกล้คนที มีนิสัยที อ่อนสุ ภาพ อยากมี ชีวิตอยู่ในสังคมที น่ารัก
ดังนั) นชีวิตของข้าพเจ้าเกียวกับเรืองโลดโผนโจนทะยาน หรือตื นเต้นหวาดเสียวจึงไม่ค่อยมี ดูเหมือนเป็ นชีวิตที ค่อนข้างจะเรียบง่าย
ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดนานถึ ง 6= ปี แล้วเดิ นทางเข้ากรุงเทพฯซึ งขณะนั) นกําลังอยู่ในวัยคึกคะนองและได้เข้าทํางานใน
บริษัทแห่งหนึ ง ทําอยู่นาน = เดือน ก็ลาออก ต่อมาความผกผันของชีวิตได้นําข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ในวงการสีกากี ทํางานรับราชการ
ตํารวจนานถึง = ปี (ระหว่างปี @A@B-@AD6) ชีวิตในช่วงนี) ได้สอนให้ขา้ พเจ้าเรียนรูร้ สชาติของชีวิต เรียนรูส้ งั คม เรียนรูโ้ ลกภาย
นอกได้กว้างขึ) น มันเป็ นเสมื อนครู ที สอนทั) งความดี และความชั ว ให้ขา้ พเจ้า อาชี พนี) ข้าพเจ้าได้ใฝ่ ฝั นเอาไว้ว่าจะก้าวไปถึ งดวง
ดาวให้ได้ ถึ งขนาดทํางานไปด้วยและสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ งไปด้วย ตั) งใจว่าเมื อเรียนจบแล้วก็ จะสามารถสอบ
เทียบก้าวสู่ตาํ แหน่ งที สูงกว่าขึ) นไปเรือย ๆ
แม้ขา้ พเจ้าจะอยู่ในวงการตํารวจ ซึ งจะต้องเรียนรูท้ )ังดีและชัว เพื อจะเป็ นครูของโจรข้าพเจ้าก็พยายามที จะกรองเอาบางส่วนที จะนํา
ชีวิตเข้าไปหาความสุข สงบ และสันติ ความใฝ่ หาสังคมที สงบและเพือนที อ่อนสุภาพ ได้ดึงดูดข้าพเจ้าเข้าสู่สงั คมของคนกลุ่มหนึ ง
คือประมาณต้นปี @A@, ข้าพเจ้าได้เข้าไปเป็ นสมาชิกของ "วัดสันติอโศก" ซึงเรียกกันในกลุ่มสมาชิกว่า "ญาติธรรม" วัดแห่งนี) มี

ชื อเสี ยงโด่ งดังทางด้านมังสะวิรัติ งดเว้นจากการบริโภคผลผลิ ตทุ กอย่างที มาจากเนื) อสัตว์ ผู ้ที เป็ นเจ้าอาวาสในวัดนี) คื อ "ท่ าน
โพธิ รักษ์ " หรื อชื อเดิ มเมื อเป็ นนั กแสดงละครที วี คื อ "รักษ์ รักษ์ พงษ์ " ที นี ถื อว่าเป็ นสํานั กที เจริ ญรอยตามพระพุ ทธศาสนา
อย่างเคร่งครัดแห่งหนึ ง ชีวิตของข้าพเจ้าในช่วงนี) กําลังทํางานอยู่ทีแผนก A กองกํากับการ @ กองปราบปราม หรือหน่ วย "คอมมานโด" ของกองปราบปราม ทํางานไป เรียนไปและปฏิบตั ิธรรมไปด้วย ค่อนข้างจะขลุกขลักแต่ก็พอถูไถไปได้ เมือข้าพเจ้าเข้าไป
เป็ นญาติ ธรรมในวัดแห่งนี) แล้ว ดู เหมื อนตรงกับมโนธรรมภายในที ใฝ่ หา ข้าพเจ้าจึ งตั) งปณิ ธานไว้ว่าจะทําให้ดีปฏิ บัติ ให้เคร่ง
การปฏิบตั ิธรรมของข้าพเจ้าเริมต้นด้วยการรับประทานเนื) อสัตว์ให้น้อยลงจาก D มื) อเป็ น @ มื) อ โดยเอาอาหารมังสะวิรตั ิเข้ามา
แทนที ลดเนื) อสัตว์จาก @ มื) อเป็ น 6 มื) อ และจนเลิกได้ในที สุด โดยนําอาหารมังสะวิรตั ิเข้ามาแทนที ท)ัง D มื) อ ต่อหนึ งวัน ซึงต้อง
ใช้เวลาค่อย ๆ ทําตามลําดับจนร่างกายของเราสามารถยอมรับอาหารมังสะวิรัติได้ ตอนนั) นเราก็จะงดรับประทานผลผลิ ตที มา
จากสัตว์โดยสิ) นเชิ ง แม้กระทัง นํ)าปลา หรือนํ)านมจากสัตว์ ต่ อมาก็จะปฏิบัติให้เคร่งขึ) นไปอีกระดับหนึ งคือ ลดการรับประทาน
อาหารมังสะวิรตั ิลง จาก D มื) อเป็ น @ มื) อและเป็ น 6 มื) อต่อวัน ชีวิตของข้าพเจ้าจึงดํารงอยู่ดว้ ยการรับประทานอาหารมังสะวิรตั ิ
วันละ 6 มื) อเท่านั) น โดยไม่มีอาหารอืนจุกจิกเข้ามาแทรกเป็ นของว่างอีกเลย ข้าพเจ้าปฏิบตั ิเช่นนี) อยู่นานประมาณ 6 ปี และคง
ต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดขึ) นไปเรื อย ๆ ถึ งขนาดตัดผมสั)นหรือโกนศี รษะและถอดรองเท้าเดิ น และที สุดปลาย ถึ งขั)นสละเพศเป็ น
สงฆ์ตลอดชีวิต เป้ าหมายในการปฏิบตั ิธรรมของข้าพเจ้าอยู่ทีน)ั นคือ สละเพศเป็ นสงฆ์ตลอดชีวิต ขณะนั) นข้าพเจ้าปฏิบตั ิธรรมยังไม่
ถึงขั)นนั) น แต่มีผูห้ นึ งที ขา้ พเจ้ารูจ้ กั ดี และในปั จจุบนั ก็เป็ นที รูจ้ กั กันในท่ามกลางพีน้องของเราด้วย ผูน้ )ั นคือ ร้อยตํารวจโทศักระพี
จอมหงษ์ (ตําแหน่ งปี 6,,H) ซึงเป็ นตํารวจรุ่นเดียวกันและทํางานอยู่แผนกเดียวกันกับข้าพเจ้าและยังได้ปฏิบตั ิธรรมในสายเดียว
กันด้วย จนเพือน ๆ พูดกันว่าข้าพเจ้ากับหมวดศักระพีน)ั นเป็ นบ้าเสียสติไปแล้ว (แต่รูส้ ึกว่า หมวดศักระพีจะเสียสติมากกว่าข้าพเจ้า
เพราะเขาปฏิบตั ิได้มากกว่า) คือเขาปฏิบตั ิถึงขั)นโกนศีรษะและถอดรองเท้าเดิน
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิธรรมเช่นนั) นอยู่นานประมาณ 6 ปี วันหนึ ง ข้าพเจ้าไปพบญาติธรรมคนหนึ ง เพือจะปรึกษาและขอคําแนะนําจาก
เขาว่า "ข้าพเจ้ามีภาระมากเหลือเกิน ทั)งทํางานทั)งเรียนทําให้การปฏิบตั ิธรรมของข้าพเจ้าล่าช้ามาก ถ้าเป็ นได้ขา้ พเจ้าอยากจะตัด
ฝ่ ายโลกทิ) งทั) งหมดแล้วมุ่ งปฏิ บัติ ธรรมเพี ยงอย่างเดี ยวคงจะได้ผลดี กว่านี) มาก" ญาติ ธรรมผู ้น)ั นไม่ กล้าที จะตัดสิ นใจให้ขา้ พเจ้า
ว่าจะกําหนดวิถี ชีวิตอย่างไร ช่ วงนั) นข้าพเจ้าวุ่ นวายใจเรื องนี) อยู่ นาน จะทําอย่างไรดี และก่ อนที ขา้ พเจ้าจะตัดสิ นใจกําหนดชี วิต
ของตนเองสละเพศเป็ นสงฆ์ตลอดชีวิตนั) นเอง ก็มีผูห้ นึ งเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า "ผูน้ )ั นคือพระเยซูคริสต์"
กลับใจเชื อพระเยซูได้อย่างไร
"บรรดาผูท้ าํ งานเหน็ ดเหนื อยและแบกภาระหนั ก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั)งหลายหายเหนื อยเป็ นสุข" (มัดธิว 66:@=)
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าหมวดศักระพี กับภรรยา กลับใจใหม่รับเชื อพระเยซูคริสต์เมื อไหร่ ข้าพเจ้าทราบแต่ ว่าช่วงนั) นมี ความกระวน
กระวายภายในใจ เบื อหน่ ายชีวิตเต็ มทน ทําอะไรก็ดูคาราคาซังไปหมด ยามเมื ออ่อนกําลังรู ส้ ึกว่าถนนแห่งชีวิตมันยาวไกลออก
ไปเรือย ๆ ช่วงที ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิธรรมนั) น เคยถามตนเองว่า "หิวไหม..ก็หิวมาก ทรมานไหม..ก็ทรมานมาก เหนื อยไหม..ก็เหนื อย
มาก" แต่ทาํ ไมยังต้องก้มหน้าก้มตาทําต่อไป ทั)งที ไม่มีคาํ สัญญาเลย แม้ท่านโพธิรกั ษ์ ก็เคยพูดให้ฟังว่า "ตัวท่านเองก็ยงั ไม่สาํ เร็จ
ต้องปฏิบัติธรรมต่อไป และต้องทําให้มากขึ) นไปอีก" ข้าพเจ้ามองดูตัวเองก็รู ส้ ึกสังเวชใจ เพราะยังยืนอยู่แค่ปลายแถว แล้วเมื อ
ไหร่จึงจะปฏิบัติได้เท่ าท่ านโพธิ รักษ์ และเมื อไหร่จึงจะปฏิบัติให้ได้มากยิ งขึ) นกว่านั) น หลายคนอาจจะคิ ดว่าข้าพเจ้าทําไม่สาํ เร็จ
ข้าพเจ้าเป็ นผูป้ ฏิบตั ิขา้ พเจ้าทราบว่ายังบกพร่องอยู่มากและทําได้ไม่ถึง 6JJ % เต็ม ถ้าไม่มีทางเลือกที ดีกว่านี) ข้าพเจ้าคงต้องก้ม
หน้าก้มตาปฏิบัติต่อไปโดยไม่ตอ้ งกําหนดเป้ าหมายปลายทาง แต่ขา้ พเจ้าทราบว่า มโนธรรมภายในของข้าพเจ้ายังหิวกระหายอยู่
เมื อมองไม่เห็นเป้ าหมายปลายทาง กําลังก็อ่อนล้า ต่อมาการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าก็ถดถอยลง ขณะเดี ยวกันแรงฉุ ดฝ่ ายโลก
ก็ มากขึ) นข้าพเจ้าค่ อย ๆ ไหลไปตามกระแสของโลกอย่างไม่รู ้ตัวเพราะความเป็ นใจจากสิ งแวดล้อม แต่ การรับประทานอาหาร
มังสะวิรตั ิ ก็ยงั มีอยู่ปละปลาย และสิ งที เลวร้ายที สุดคื อ ข้าพเจ้ากําลังพาตัวเองไปแสวงหาผลประโยชน์ และหมกมุ่ นอยู่ในอบาย

มุขที สนามม้าแห่งหนึ ง
กระทั ง วันหนึ ง ขณะที ขา้ พเจ้านั งรับประทานอาหารอยู่ในสโมสรของกองปราบปรามโชคชัย B คุ ณอุ ดมลักษณ์ (ภรรยาหมวด
ศักระพี ) ก็ นังอยู่ ใกล้ เมื อเห็ นข้าพเจ้าสั ง อาหารมังสะวิรัติ มารับประทาน คุ ณอุ ดมลักษณ์ ก็ เริ มฉายรัศมี ของพระเยซู คริ สต์ให้
ข้าพเจ้าเห็นทันที ประการแรกเขาถามข้าพเจ้าว่า "ยังรับประทานมังสะวิรตั ิอยู่หรือ" ข้าพเจ้าตอบว่า "ยังรับประทานอยู่" และต่อจาก
นั) น เขาก็ต)ังต้นคุยและพูดซักไซร้ไล่เลียงกับข้าพเจ้า และดึงข้าพเจ้าเข้ามาถึงเรืองพระเยซูคริสต์จนได้ ความรูส้ ึกของข้าพเจ้าตอน
นั) นคือ พระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้าก็ยืนกรานอยู่คาํ เดี ยวว่า "ทุ กศาสนาสอนให้คนเป็ นคนดี" ขณะ
นั) นข้าพเจ้าไม่เคยรูจ้ กั "ผู ช้ ่วย" เลย รูจ้ กั แต่ "ผู ส้ อน" คือตามหลักคําสอนของศาสนาทัว ไป ดังนั) นจึงก้มหน้าก้มตาปฏิบตั ิ ตาม
คําสอนต่อไป ทั)งที ไม่มีคาํ สัญญา และไม่มีความหวัง
คําถามหนึ ง ที คุณอุดมลักษณ์ถามและทําให้สดุ ดใจของข้าพเจ้าคือ "เราจะไปสวรรค์ได้อย่างไร..? จะไปด้วยการปฏิบัติดีของเรา
เองหรือ..? และเราต้องปฏิบตั ิดีมากแค่ไหนจึงจะไปได้..? "ข้าพเจ้าก็ตอบโต้ทันที พอนานเข้าก็กลายเป็ นเลียบ ๆ เคียง ๆ อ้อมแอ้ม
ไปเรือยเพือรักษาศักดิN ศรี แต่ภายในใจของข้าพเจ้ารูส้ ึกเจ็บปวดมาก เหมือนถูกแทงด้วยดาบ เพราะเหตุคาํ ถามว่า "คุณจะไปสวรรค์
ได้อย่างไร" เพราะนั น คือเป้ าหมายในการปฏิบตั ิ ธรรมของข้าพเจ้า จนมาถึ งช่วงสุดท้ายที คุยกัน คุณอุดมลักษณ์ได้พูดทิ) งท้ายเอา
ไว้ให้ขา้ พเจ้าได้คิ ดคําหนึ งว่า "พระเจ้ามี จริ ง...และพระเจ้ารักมนุ ษย์ทุ กคน...และพระเจ้าก็ รักคุ ณด้วย" แม้ว่าการคุ ยกันกับคุ ณ
อุดมลักษณ์ จะล่วงไปหลายวันแล้วก็ตาม แต่ประโยคที เขาพูดกับข้าพเจ้ามันยังดังก้องอยู่ในใจของข้าพเจ้าตลอดเวลาว่า "คุ ณจะ
ไปสวรรค์ได้อย่างไร..พระเจ้ามีจริงนะ.."ประโยคเหล่านี) มันคอยลบเล้าจิตใจของข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลา
ประมาณ 6 อาทิตย์ผ่านไป ขณะที ขา้ พเจ้ากําลังรับประทานอาหารอยู่ในร้านเดิม มันเหมือนมีสิงหนึ งคอยจัดเตรียมวันและเวลา
ดึ งข้าพเจ้าให้มาพบกับหมวดศักระพี และคุ ณอุ ดมลักษณ์ อี กครั)งหนึ ง ข้าพเจ้าได้เปิ ดฉากตําหนิ เขาก่ อนว่า "คุ ณเป็ นผู ้ปฏิ บัติ
ธรรมรับประทานอาหารมังสะวิรตั ิ อยู่ดี ๆ ทําไม..? จึงกลับไปเชื อพระเยซูและทานเนื) อสัตว์อีก เหมือนกับคนที ลงมือทําแล้วไป
ไม่รอด (แท้จริงที ขา้ พเจ้าพูด เพราะไม่พอใจเรืองที เขาไปเชือพระเยซูมากกว่า) เขาไม่ตอบข้าพเจ้า แต่พยายามดึงข้าพเจ้าเข้าหา
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ การคุยกับหมวดศักระพีและคุณอุดมลักษณ์ครั)งนี) จิตใจของข้าพเจ้าที เคยหยิงผยองก็อ่อนลงและ
ค่อนข้างจะเปิ ดออกรับฟั งคําพยานของเขาบ้าง สาเหตุ สืบเนื องมาจากคําพยานของคุณอุดมลักษณ์ ซึงเริมเกิดผลในใจของข้าพเจ้า
แล้วนั น เอง หมวดศักระพีได้ใช้พระคัมภีรข์ อ้ หนึ งซึงเป็ นที จบั ใจข้าพเจ้ามากคือ มัดธิว บทที 66 ข้อ @= "บรรดาผูท้ าํ งานเหน็ ด
เหนื อยและแบกภาระหนั ก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั)งหลายหายเหนื อยเป็ นสุข" มันเหมือนแสงสว่างเปิ ดตาของข้าพเจ้าให้
ค้นหาความจริงจากข้อนี) เมือฟั งพระคัมภีรข์ อ้ นี) แล้ว ข้าพเจ้า ถามทันทีวา่ "เรา" ในที นี)คือใคร...? และจะไปหาได้ทีไหน...แสดง
ว่าผูน้ ี) ต้องมีชีวิตอยู่ใช่ไหม...? "หมวดศักระพีตอบทันทีวา่ "เรา" ในที นี)คือ "พระเยซูคริสต์" และเป็ นพระเจ้าองค์เดียวที มีชีวิตอยู่
รูส้ ึกว่าพระคัมภีรข์ อ้ นี) จับใจข้าพเจ้ามากเพราะตรงกับชีวิตของข้าพเจ้าจริง ๆ ทําให้อยากรูเ้ รืองมากขึ) น เพราะข้าพเจ้าเหน็ ดเหนื อย
เหลือเกินกับการต่อสูบ้ นถนนแห่งชีวิต การตั)งอารมณ์ตายกับเนื) อหนั ง การปฏิบตั ิธรรม การอดมื) อกินมื) อและการแสวงหาทางหลุด
พ้นจากกิเลสบาปทั)งที ไม่มีคาํ สัญญา ไม่มีความหวัง แต่สิงที ขา้ พเจ้าได้ฟังนั) นตอนปลายพระคัมภีรข์ อ้ นี) ดูเหมือนเป็ นคําสัญญาว่า
"เราจะให้ท่ านทั) งหลายหายเหนื อยเป็ นสุ ข" คํานี) แหละที ทาํ ให้ขา้ พเจ้าเริ มมองเห็นพระเยซูมีค่าในสายตาของข้าพเจ้าขึ) นมาทันที
ตรงคําว่า "พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที มีชีวิตอยู่ " หมวดศักระพี ได้ตอบคําถามของข้าพเจ้าหลายข้อและเป็ นพยานเพิ มเติ มให้อีก
นี เป็ นครั)งแรกในชี วิตที ขา้ พเจ้านั งฟั งเรื องของพระเยซูนานที สุด แต่คาํ พยานของเขาเหมื อนชี) ให้ขา้ พเจ้าพบทางเลือกใหม่ที ดีกว่า
ซึ งดู มีชีวิต มี ความหวังและมีคาํ สัญญา ช่วงสุ ดท้ายเขาได้เชิ ญชวนให้ขา้ พเจ้าตัดสิ นใจต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผู ้ช่วยให้รอด แต่
ข้าพเจ้าคิ ดว่ามันเร็วเกิ นไป ยอมรับว่าดี แต่ ยงั ไม่กล้าตัดสิ นใจ เพราะใจหนึ งก็ กลัวจะถู กหลอกเหมื อนกัน แต่ หมวดศักระพี ก็ยงั
พยายามเร่งเร้าให้ขา้ พเจ้าตัดสินใจวันนั) น จนในที สุดข้าพเจ้าขอเวลาพิสูจน์ H เดือน และจะให้คาํ ตอบถ้าไม่จริงก็ยงั พอถอนตัวได้
ตั)งแต่วนั นั) นมาคําพยานของเขาเริ มเกิ ดผลในใจของข้าพเจ้าที ละเล็กที ละน้อย ข้าพเจ้าครุ่ นคิ ดในใจว่า "ถ้าพระเจ้ามี จริงและเป็ น
ผู ้สร้างโลก
แสดงว่าพระเจ้าจะต้องเป็ นผู ้ที ยิ งใหญ่ ที สุ ด...แต่ เราไม่เคยรู ้จักพระเจ้ามาก่อนเลย...แต่ ถ ้ามี พระเจ้าจริ ง...เราจะ

ปฏิเสธพระองค์หรือ..?" คําถามสุ ดท้ายในใจของข้าพเจ้าที ทาํ ให้ขา้ พเจ้าเริ มแสวงหาพระองค์คือ "ถ้าพระเจ้ามี จริงพระองค์อยู่ที
ไหน...เราอยากจะรูจ้ กั พระองค์..?"
ข้าพเจ้าเริมแสวงหาพระเจ้าด้วยการไปร่วมประชุมกับหมวดศักระพีที คริสตจักรแบ๊พติสลาดพร้าว และได้รบั คําพยานเพิมเติมจาก
อ.เจษฎา (ศิษยาภิบาล) หลายประการแต่ในใจก็ยงั สงสัยอยู่วา่ "เราจะรูจ้ กั พระเจ้าได้อย่างไร" จนกระทัง วันหนึ ง ข้าพเจ้าตื นแต่เช้า
เพื อไปวิ งออกกําลังกายบนดาษฟ้ าชั)น A ของอาคารที พักอาศัย หลังจากวิ งเสร็ จขณะที ยืนทํากายบริ หารอยู่ น)ั นข้าพเจ้ารู ส้ ึ กว่า
อากาศตอนเช้าเย็นฉํา จิตใจของข้าพเจ้าก็ โปร่งสบาย สายตาก็ เหลื อบไปเห็ นดวงอาทิ ตย์ยามเช้าสี แดงระเรื อเหมื อนลู กโป่ งลู ก
ใหญ่กาํ ลังลอยผ่านทิวไม้ขึ)นสู่ทอ้ งฟ้ า ขณะเดียวกับใจของข้าพเจ้าถามว่า "พระเจ้าสร้างโลกมีจริงหรือ..?" ด้วยความคิดและความรู ้
เป็ นเหมือนเด็ก ๆ ข้าพเจ้าคิดในใจทันทีวา่ เราจะก้มหน้าลงและอธิษฐานต่อดวงอาทิตย์นี)เพือเป็ นพยานให้เรา และข้าพเจ้าได้กม้
หน้าอธิษฐานในใจว่า "ถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้ขา้ พเจ้ารูจ้ กั กับพระองค์" ข้าพเจ้าอธิษฐานสั)นๆ แล้ววันนั) นก็ผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ) น แต่สิงที ขา้ พเจ้ายังปฏิบตั ิอยู่ก็คือไปร่วมประชุมนมัสการทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ตามปกติ เพือจะได้รูว้ า่ พระเจ้ามีจริง
หรือไม่ เวลาผ่านไปประมาณ 6 เดือนหลังจากที ขา้ พเจ้ารับคําพยานจากหมวดศักระพี ในวันอาทิ ตย์ตน้ เดื อนกันยายน 6,==
(@AD6) ข้าพเจ้าได้ตัดสิ นใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็ นพระผู ้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าตั) งแต่ วนั นั) นอย่างเต็ มใจโดยไม่สงสัยอี กเลย
เพราะข้าพเจ้าคิดว่าเวลา H เดือนนั) น นานเกินไปสําหรับข้าพเจ้าที จะรอ ข้าพเจ้าเชือในใจอย่างหนึ งว่าคําพยานและพระวจนะของ
พระเจ้าค่อย ๆ งอกงามขึ) นในใจของข้าพเจ้าจนเกิดผล แล้วความเชือจึงเต็มบริบูรณ์ในใจของข้าพเจ้า เหมือนเมล็ดพืชค่อย ๆ งอก
ขึ) นจากดินทีละเล็กทีละน้อยจนเติบโตและเกิดผล ไม่มีนิมิตหรืออัศจรรย์ใด ๆ เป็ นเครืองจูงใจของข้าพเจ้าให้เชือพระเจ้าเลย แต่
สิ งที ขา้ พเจ้าเห็ นด้วยตา สัมผัสได้ด ้วยมื อกําลังเป็ นเครื องพิ สู จน์ ได้และเป็ นจริ ง คื อสรรพสิ งในโลกกําลังเป็ นพยานถึ งการทรง
สร้างของพระเจ้า และโดยเฉพาะสิงที มีชีวิตถ้าเขาพูดได้คงจะตะโกนบอกมนุ ษย์แล้วว่า "ข้าพเจ้ามิได้เกิดจากก้อนหินหรือก้อนดินที
ไม่ มีชีวิต" แต่ มี ผู ้หนึ งที อยู่เบื) องหลังของการสร้างชี วิต คื อผู ้ที มีชีวิตอยู่ เท่ านั) น ข้าพเจ้าตัดสิ นใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ เพราะ
เชื อว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าผู ้ทรงสร้างโลก เป็ นพระเจ้าองค์เดี ยวที มีชี วิตอยู่ เป็ นพระผู ้ช่ วยคนบาปให้รอดจากนรก และเป็ นผู ้
ประทานชีวิตนิ รนั ดร์ให้แก่มนุ ษย์ทุกคน ตามพระสัญญาของพระองค์
ชีวิตทีถูกสร้างใหม่
หลังจากที ขา้ พเจ้าตัดสินใจต้อนรับพระเยซูแล้ว ข้าพเจ้าเหมือนได้เกิดใหม่ ถูกสร้างให้เป็ นคนใหม่ เมือถ่อมใจลงยอมรับพระเยซู
คริสต์เป็ นพระผูช้ ่วยของข้าพเจ้า เกิดความอัศจรรย์แตกต่างจากชีวิตเก่าโดยสิ) นเชิง ชีวิตของข้าพเจ้าเปี ยมล้นไปด้วยความปิ ติยินดี
ความสุ ขและความรักของพระเจ้า ยิ งทําให้ขา้ พเจ้าแสวงหาช่องทางที จะเช้าสนิ ทอยู่ ในพระเจ้ามากยิ งขึ) น โดยการไปร่วมประชุ ม
นมัสการ อ่านพระคัมภีรแ์ ละอธิษฐานอยู่สมํา เสมอ
โดยพระวิญญาณบริสุทธิN ชีวิตของข้าพเจ้าถูกสร้างขึ) นใหม่ทีละเล็กทีละน้อย มีหลายสิ งที เกิดการเปลียนแปลงขึ) นในชีวิตของข้าพเจ้า
ตามที ขา้ พเจ้าได้เล่าให้ฟังในตอนต้นแล้วว่า หลังจากการปฏิบัติธรรมได้เสื อมถอยลงจนกระแสของโลกฉุ ดข้าพเจ้าให้จมลึ กลงใน
ความบาป และที เลวร้ายที สุดคือพาชีวิตเข้าไปหมกหมุ่นอยู่ในสนามม้าแห่งหนึ ง โดยเริ มต้นจากการไปรักษาความปลอดภัยร่วม
กับเพือน ๆ หนั กเข้าก็ถึงขนาดแสวงหาผลประโยชน์ จากสนามม้าด้วยการเก็บโต๊ะเถื อน และถึงขนาดลงมือเล่นพนั นม้าด้วยตัวเอง
ซึ งเป็ นการพนั นที ฉกาจฉกรรย์ทีเดี ยว เพราะเป็ นแหล่งมหาอบายมุ ขแห่งหนึ ง ตอนเย็นออกจากสนามม้าก็ จะพากันไปดื มเหล้า
เคล้านารี มันเป็ นความบาปที ต่อเนื องแบบครบวงจรจริง ๆ ซึ งเป็ นชีวิตอี กฉากหนึ งของข้าพเจ้าที กาํ ลังดําดิ งลึกลงไปสู่ ความชัว
และความเลวแบบหาที สุ ดมิ ได้ ซึ งจะหาใครฉุ ดขึ) นมาก็ ยากเกิ นกําลัง แต่ หลังจากรับเชื อพระเยซู แล้วเสาร์แรกข้าพเจ้าก็ ยังไป
สนามม้าเหมื อนเดิ ม แต่ สิ งที ไม่ คาดคิ ดก็ เกิ ดขึ) นในใจของข้าพเจ้าคื อ จิ ตใจของข้าพเจ้ากระวนกระวายไม่ มี ความกระหายอยาก
เหมือนคราวก่อน ๆ อีกเลย มิหนําซํ)าขณะที ขา้ พเจ้ากําลังเดินอยู่ในแหล่งอบายมุขนั) น เหมือนมีสายตาของใครสักคนคอยเพ่งมอง
ข้าพเจ้าตลอดเวลา จนข้าพเจ้ารู ้สึ กละอายและกลัวต่ อสายตาคู่ น)ั นที คอยเพ่งมองอยู่ ในทันที น)ั นจึงเกิ ดคําถามขึ) นมาในใจของ

ข้าพเจ้าว่า "ทําไม...เราต้องมาเดิ นอยู่ ในสถานที แห่งนี) " นั นเป็ นวันที ขา้ พเจ้าทุ กข์ใจที สุดตั) งแต่ เคยเข้าสนามม้ามา ความทุ กข์
นั) นมี มากจนเป็ นแรงผลักดันใจออกจากแหล่ งอบายมุ ขนั) น ข้าพเจ้าตัดสิ นใจอย่างเด็ ดขาดแล้วว่าจะไม่ ไปสนามม้าอี ก จึ งบอก
เรืองนี) กับหัวหน้ากลุ่มว่า"ผมจะไม่ไปสนามม้าอีก" โดยให้เหตุผลง่าย ๆ และตรง ๆ ว่า "เพราะผมเชือพระเยซูแล้ว" แต่มีเพือน
สนิ ทของข้าพเจ้าคนหนึ งพูดกับข้าพเจ้าอย่างรุนแรงว่า "เองจะบ้าหรือยังไง..เงินเก็บกินเปล่า ๆ กลับไม่เอา คนอืนเขายังไม่มีโอกาส
เหมือนแกเลย" ข้าพเจ้าตอบง่าย ๆ และตรง ๆ อีกว่า "เราเชือพระเยซูแล้วพระองค์สอนว่า...ให้ทิ)งความบาป เราคิดว่าไม่ไปดีกว่า"
เพื อนคนนั) นโมโหข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเอ่ยชื อของพระเยซู แล้วพูดด้วยอารมณ์เสียใส่ขา้ พเจ้าว่า "แกทํายังงี) จะเป็ นตํารวจได้ไง
อย่างแกนี) ต้องไปเป็ นควายโน้นไป" ข้าพเจ้าร้อนวูบไปทั) งตัว สอึ กทันที กับประโยคที เขาพูด มันเจ็บปวดเข้าไปถึ งหัวใจ แต่ขอบ
พระคุ ณพระเจ้าที ขา้ พเจ้าปิ ดปากเงี ยบและไม่ ได้พู ดตอบโต้กับเขาอี กต่ อไป ในขณะที เขาเดิ นจากไปข้าพเจ้านั งลงด้วยนํ)าตาคลอ
และพูดกับตนเองว่า "ทําไม...เพือนที สนิ ทกันจึงพูดรุนแรงกับข้าพเจ้าเช่นนี) " ตั)งแต่วนั นั) นเป็ นต้นมา ข้าพเจ้าไม่ไปสนามม้าอีกเลย
และมันได้กลายเป็ นอดีตที ข่มขืน และกลายเป็ นความขยะแขยงของข้าพเจ้าไปเสียแล้ว
ช่วงหนึ งในชีวิตรับราชการ ข้าพเจ้าได้ติดตามคลุกคลีอยู่กบั เจ้านายคนหนึ งนานถึง H ปี คือ พันตํารวจโทขจรศักดิN เกรียงศักดิN พิชิต
(ตําแหน่ งขณะนั) น) ซึ งเป็ นนายตํารวจคนสนิ ทของพลเอกเปรม ติ ณสู ลานนท์ ขณะนั) นท่ านดํารงตําแหน่ งเป็ นนายกรัฐมนตรี
ข้าพเจ้าจึ งกลายเป็ นคนเข้านอกออกในบ้านสี เสาเทเวศน์ ได้ (บ้านพักรับรองนายกรัฐมนตรี ) งานที ขา้ พเจ้ารับผิ ดชอบคื อรับ
โทรศัพท์หน้าห้องเจ้านายคนนั) น วันหนึ งท่ านเดิ นเข้ามาในห้องเพื อจะพักผ่ อนและได้สั ง ข้าพเจ้าว่า "ถ้ามี คนโทรมาหาบอกว่า
ไม่อยู่นะ" ข้าพเจ้าตอบรับแต่ขณะเดียวกันก็หนั กใจมากพราะตัวเขาอยู่ แต่ถา้ บอกว่าไม่อยู่เราก็ตอ้ งโกหก ถ้าเป็ นก่อนรับเชือพระ
เยซู ขา้ พเจ้าก็ พู ดได้อย่างคล่ องปาก แต่ เดีR ยวนี) ข้าพเจ้าเป็ นคริ สเตี ยนเป็ นบุ ตรของพระเจ้าแล้ว พระเจ้าสอนให้พู ดความจริง จะ
ทําอย่างไรดี เหตุ การณ์ต่าง ๆ ดูเหมือนกําลังดึ งข้าพเจ้าเข้าสู่การทดลอง สักครู่ใหญ่ ๆ ก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาและเสียงจาก
โทรศัพท์น)ั นบอกว่า "ขอเรียนสายสารวัตรขจรศักดิN ค่ะ" ข้าพเจ้าอึกอักอยู่พกั หนึ งแล้วพูดว่า"กรุณารอสักครู่ครับ" แล้วข้าพเจ้าก็เดิน
ไปเรียกเพื อนอีกคนหนึ งแล้วบอกว่า "เขาขอเรียนสายสารวัตรช่วยบอกเขาด้วยเพราะท่านกําลังพักผ่อนอยู่" เพือนคนนั) นมองหน้า
ข้าพเจ้าแบบงง ๆ เขารูต้ ัวดีวา่ จะพูดอะไร แล้วเขาหยิบโทรศัพท์ขึ)นมาพูดว่า "สารวัตรไม่อยู่ครับ" แล้วเขาก็วางโทรศัพท์ลง ช่วง
นั) นข้าพเจ้ากลัวและผวาทุ กครั)งที มีเสี ยงกริ ง..โทรศัพท์ เพราะมันยังไม่สิ) นสุ ดการทดลอง ข้าพเจ้าเป็ นทุ กข์ใจมากเพราะถ้าต้อง
ผวาเสียงโทรศัพท์และคอยหลบ ๆ เลียง ๆ แบบนี) สักวันคงจะพ่ายแพ้และยอมโกหกแน่ นอน คิดในใจว่าไม่ชอบให้ใครมาสัง ให้เรา
โกหกเลย เย็นวันนั) นข้าพเจ้าติดสินใจเข้าไปคุยกับเจ้านายคิดในใจว่าเป็ นไงเป็ นกัน แล้วพูดกับท่านว่า "สารวัตรครับ เดีR ยวนี) ผมเชือ
พระเยซูและเป็ นคริสเตียนแล้ว พระเจ้าสอนว่าให้พูดตรงไปตรงมาผมจึงไม่อยากโกหก ผมคิดว่าที สารวัตรให้ผมพูดโกหกเวลารับ
โทรศัพท์น)ั นผมไม่ค่อยสบายใจเลย" ข้าพเจ้าคิดในใจว่า "เขาคงจะตะเพิดเราออกไปจากห้องแน่ นอน" แต่ท่านกลับเงียบทําไม่รูไ้ ม่ชี)
แล้วพูดด้วยนํ)าเสียงเรียบๆ ว่า "โกหกนิ ดหน่ อยไม่ได้เหรอ" ข้าพเจ้าตอบว่า "ไม่ได้ครับ" เขาไม่พูดอะไรต่อไป และตั)งแต่วนั นั) นมา
เจ้านายคนนั) นไม่เรียกชือของข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่เขาเรียกข้าพเจ้าว่า "บาทหลวง" จนเพือน ๆ ก็พลอยเรียกข้าพเจ้าว่า บาทหลวง
ไปด้วย จนกลายเป็ นเรื องตลกไป เวลาผ่ านไปอี กหลายเดื อน เช้าของวันอาทิ ตย์ขา้ พเจ้าตื นแต่ เช้าอาบนํ)าเตรี ยมตัวจะไปร่วม
ประชุมนมัสการพระเจ้า ข้าพเจ้าตั)งใจว่าจะขออนุ ญาตสารวัตรก่อนออกจากบ้าน จึงพูดว่า "สารวัตรครับ วันนี) ผมจะขออนุ ญาตออก
ไปข้างนอก จะไปประชุ มนมัสการพระเจ้า" แต่เจ้านายเขาตอบด้วยนํ)าเสียงที แข็งกร้าวว่า "อะไรกัน..หยุดบ้างไม่ได้หรือไง จะไป
อะไรกันนั กหนาทุ กอาทิ ตย์" เขาพูดสั)น ๆ แต่ น)ําเสี ยงนั) นทําให้ขา้ พเจ้าทราบว่าเขาไม่อนุ ญาต ข้าพเจ้าไม่ตอบอะไรและได้เดิ น
กลับไปที หอ้ ง เวลาผ่านไป , โมง และ 6J โมง ข้าพเจ้ามองดูนาฬิกาคิดในใจว่า ขณะนี) พีน้องกําลังเริม ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ข้าพเจ้านั งลงอธิ ษฐานกับพระเจ้าว่า "ข้าพเจ้าอยากไปร่วมประชุ มแต่ ไปไม่ได้" แล้วนํ)าตาก็ ไหลพรากออกมาข้าพเจ้านั งร้องไห้
อยู่คนเดียวในห้องนั) น แม้อาทิตย์น)ั นจะพลาด ข้าพเจ้าก็ยงั ปรารถนาจะเข้าร่วมประชุมอีก แต่เป็ นที แปลกใจว่าอาทิตย์ต่อ ๆ มา
ไม่เคยมีปัญหาเช่นนั) นอีกเลย
หกเดื อนผ่ านไป หลังจากที ขา้ พเจ้าต้อนรับพระเยซู คริสต์เป็ นพระผู ้ช่วยให้รอดแม้ว่าจะต้องเผชิ ญอุ ปสรรคหลายอย่าง แต่ พระ
เจ้าก็ยงั ทรงชูกาํ ลังให้ผ่านพ้นปั ญหาเหล่านั) นมาได้ โดยอาศัยความเชือ และความแน่ ใจในพระสัญญาของพระองค์ โดยเฉพาะพระ

วจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ และยังมีคาํ เทศนา ที ช่วยชูใจของข้าพเจ้า แม้กายภายนอกจะถูกดูหมิน แต่จิตใจภายในยังสดใสและ
มีสันติ สุข ครั)งหนึ ง ข้าพเจ้าได้อ่านเจอคําอุปมาของพระเยซูเรืองผู ้หว่านพืช พระองค์ตรัสว่า "ส่วนพืชที หวานตกที ดินดี น)ั น ได้
แก่ผูท้ ี ได้ยินพระวจนะนั) นและเข้าใจ จึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง" (มัดธิว 6D:@D) ข้าพเจ้าเคยอธิษฐาน
ขอพระเจ้าว่า "ขอให้ขา้ พเจ้าเป็ นเหมือนดิ นดี ที จะเกิดผลร้อยเท่า" ต่อมาไม่นานข้าพเจ้าได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิN
ให้ถวายตัวรับใช้พระเจ้า ขณะนั) น ดูเหมือนกับเกิดมีภาระอย่างหนึ งขึ) นมาในใจของข้าพเจ้าว่า มีคนจํานวนมากที อยากไปสวรรค์แต่
ไม่มีคนไปประกาศเรื องพระเยซูกับเขาเหล่านั) นเลย ประสพการณ์ในการทรงเรียก ที ทาํ ให้ขา้ พเจ้าประหลาดใจก็ คือ เมื อได้ยิน
เสียงเรียกเช่นนั) นก็เกิดการต่อสูก้ นั ระหว่างเนื) อหนั งกับพระวิญญาณบริสุทธ์ทันที เท่าที ขา้ พเจ้าจําได้คือ
เนื) อหนั งต่อสูว้ า่ "คนอืนก็มีให้เขาไปเถอะ"
พระวิญญาณตรัสว่า "เจ้ารูจ้ กั ความจริงอยู่แล้ว ไม่ตอ้ งรอคนอืนหรอก"
เนื) อหนั งต่อสูว้ า่ "ข้าพเจ้าไปคนเดียวไม่ได้หรอก เพราะข้าพเจ้าไม่มีเพือน ข้าพเจ้ารักเพือน"
พระวิญญาณตรัสว่า "เราจะสถิตอยู่กบั เจ้าเสมอไปเป็ นนิ ตกว่าจะสิ) นโลก"
เนื) อหนั งก็ยงั ต่อสูไ้ ปต่าง ๆ นานา เช่น ข้าพเจ้าไปไม่ได้หรอก ข้าพเจ้าเป็ นตํารวจ..! ข้าพเจ้ากําลังเรียน พอเรียนจบข้าพเจ้าก็จะเป็ น
นายตํารวจแล้ว..! ข้าพเจ้ามีคุณพ่อ คุณแม่และพีน้อง คอยเฝ้ าดูความสําเร็จในหน้าที ราชการของข้าพเจ้าอยู่..! แล้วพระวิญญาณ
ตรัสสั)น ๆ กับข้าพเจ้าว่า "ถ้าเจ้าอยากเกิดผลร้อยเท่า เจ้าจะต้องทิ) งทุกสิงทุกอย่างที มีอยู่ แล้วตามเรามา"
ข้าพเจ้าไม่ตอบพระวิญญาณอีกต่อไป แต่กาํ ลังคิดไตร่ตรองอยู่ในใจ เกียวกับฐานะที พระเจ้าทรงเรียกคือ "ทูตของพระเจ้า" ข้าพเจ้าคิดว่าเราต้องลาออกจากงาน ไม่มียศ ไม่มีเกียรติ ต้องยอมทิ) งทรัพย์สมบัติในโลก (เหมือนคนที ตายจากโลกนี) แล้ว) ข้าพเจ้า
กําลังถามตัวเองว่ายอมรับฐานะที พระเจ้าทรงเรียกนี) ได้หรือ..? ไหนจะถูกกดดันจากคุ ณพ่อ คุ ณแม่และพี น้อง ที กาํ ลังรอดูความ
สําเร็จในชีวิตของเราข้าพเจ้าคิดใคร่ครวญเรืองนี) อยู่ถึง D วัน กลางคืนนอนไม่หลับก็อ่านพระคัมภีรบ์ า้ ง อ่านเนื) อเพลงในหนั งสือ
เพลงชีวิตคริสเตียนบ้าง (เพราะขณะนั) นยังร้องเพลงไม่ค่อยได้) ข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษาเรืองนี) กับใครเลย เพราะเกรงว่าจะเป็ นอุปสรรคในการตัดสินใจของข้าพเจ้าหลายวันผ่านไป ในคืนวันศุ กร์หลังจากประชุมนมัสการเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าได้พูดกับอาจารย์ฟีลิป
โพ๊ป และอาจารย์เจษฏา ว่า "ผมจะถวายตัวรับใช้พระเจ้า" อาจารย์ท)ังสองทําท่าทางประหลาดใจ และท่านได้แนะนําให้ขา้ พเจ้ารอ
คอยดูน)ําพระทัยของพระเจ้า ซึงเป็ นการตระเตรียมชีวิตเพือเตรียมตัวเป็ นผูร้ บั ใช้พระเจ้าเต็มเวลา ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะต้องรอไป 6
ปี หรือ @-D ปี
หลังจากนั) นไม่กีวนั พีสาวได้โทรศัพท์มาหาข้าพเจ้า
พีสาวถามว่า "เธอสบายดีไหม..?"
ข้าพเจ้าตอบว่า "สบายดี มีอะไรหรือ..?"
พีสาวบอกว่า "เมือคืนพีฝันว่ามีผูช้ ายคนหนึ งใส่ชุดสีขาวมาหาพีและบอกว่า เขาจะขอเธอไป และพีก็ถามว่า จะขอไปไหน ชายชุด
ขาวตอบว่า "ไม่ตอ้ งกลัว เพราะน้องชายจะได้สิงที ดีกว่าที เขาทําอยู่"
ข้าพเจ้าถามว่า "ชายชุดขาวนั) นหน้าตาเป็ นอย่างไร"

พีสาวตอบว่า "ในความฝั นรูส้ ึกกลัวผูช้ ายคนนั) นมากจนไม่กล้ามอง จึงได้แต่กม้ หน้าพูดเลยไม่ทันเห็นหน้า แต่น)ําเสียงของผูน้ )ั นดู
เหมือนเป็ นคนใจดีและมีอาํ นาจมาก" พีสาวพูดต่อไปว่า "พีกลัวจะมีเหตุรา้ ยกับเธอจึงรีบโทรมาถามดู" ข้าพเจ้าเข้าใจทันทีวา่ การ
สําแดงนั) นคืออะไร แต่ขา้ พเจ้าไม่ได้บอกพีสาวให้ทราบว่าข้าพเจ้าถวายตัวเป็ นผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าแล้ว เพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้ลาออก
จากราชการตํารวจ ข้าพเจ้าทราบดีวา่ ถ้าบอกพีสาว เขาจะต้องพาครอบครัวและญาติพีน้องมาขัดขวางข้าพเจ้าอย่างแน่ นอน
เวลาผ่านไปอีก H เดือน รวมอายุฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพเจ้าได้ประมาณ 6@ เดือน อาจารย์ฟีลิป โพ๊ป พูดกับข้าพเจ้าว่า "คุณ
พร้อมหรือยัง" ข้าพเจ้าถามว่า "พร้อมอะไรครับ" ท่านพูดต่อว่า "พร้อมที จะลาออกจากงานมารับใช้พระเจ้าเต็ม เวลา" ข้าพเจ้า
ตอบทันทีวา่ "พร้อมแล้วครับ" ขณะนั) นเป็ นต้นเดือนตุลาคม 6,=, ข้าพเจ้าจัดการเขียนใบลาออกทันที ถือหนั งสือเดินเรืองด้วย
ตัวเองเพือให้เสร็จเร็วที สุด ข้าพเจ้าต้องเดินฝ่ าพายุเสียงครหาของเพือนตํารวจด้วยกัน ซึงก็วา่ "ข้าพเจ้าเป็ นบ้าบ้าง โง่บา้ ง งมงาย
บ้าง เพราะข้าพเจ้าบอกเหตุผลการลาออกกับเขาตรง ๆ ว่าจะลาออกไปประกาศเรืองของพระเยซู และประมาณปลายเดือนตุลาคม
6,=, (@AD@) คําสัง ให้ "สิบตํารวจโทอิทธิพล ศรีพรหม" ออกจากราชการตํารวจตามใบลาออกก็อนุ มตั ิออกมาเรียบร้อย ข้าพเจ้า
จําได้วา่ วันนั) นข้าพเจ้าถือใบอนุ มตั ิ เดินตัวปลิวออกจากกองบังคับการกองปราบปราม และได้กราบลานายเก่าที เคยร่วมทุกข์ร่วม
สุขกันมานานถึง H ปี ซึงเขาก็รูส้ ึกเสียใจและเสียดายคนที เคยทํางานร่วมกันและคงไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีก หลังจากวันนั) น
ข้าพเจ้าพร้อมที จะบอกคุ ณพ่ อ คุ ณแม่ และญาติ พี น้องทุ กคนว่าข้าพเจ้าได้ลาออกจากตํารวจและถวายตัวเป็ นผู ้รับใช้ของพระเจ้า
เต็ มเวลาแล้ว และข้าพเจ้าพร้อมที จะก้มหน้ารับฟั งการระบายอารมณ์ของทุ กคนที ได้ยินข่าวนี) จากข้าพเจ้า และแน่ นอน มันเป็ น
รสชาติของชีวิตที เข้มข้นจริง ๆ โดยเฉพาะการระบายอารมณ์จากคุณพ่อคุณแม่ แต่ทุกสิงก็ค่อย ๆ ผ่านไปด้วยดี โดยการทรงนําของ
พระเจ้ามาถึงตรงนี) ทําให้ขา้ พเจ้าระลึกถึงพระคัมภีรข์ อ้ หนึ ง ซึงพระองค์ตรัสว่า
"ดูก่อนพี น้องทั)งหลาย จงพิจารณาดูว่าพวกท่านที พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั) นเป็ นคนพวกไหน มีน้อยคนที โลกนิ ยมว่ามีปัญญา มี
น้อยคนที มีอาํ นาจ มี น้อยคนที มีตระกู ลสูง แต่พระเจ้าได้ทรงเลื อกคนที โลกถื อว่าโง่เขลา เพื อทําให้คนมี ปัญญาอับอาย และได้
ทรงเลือกคนที โลกถือว่าอ่อนแอ เพื อทําให้คนที แข็งแรงอับอาย พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ งที โลกถื อว่าตํา ต้อยและดูหมิ น และเห็นว่า
ไร้สาระ เพือทําลายสิงซึงโลกเห็นว่าสําคัญ เพือมิให้มนุ ษย์สกั คนหนึ งอวดต่อพระเจ้าได้" (6 โครินธ์ 6:@H-@,)
ข้าพเจ้าจึ งมิ ใช่ภาชนะที ถู กตบแต่ งไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว เพราะก่ อนรู ้จักพระเจ้าข้าพเจ้าเป็ นผู ้ที โลกปฏิ เสธแล้ว และสังคมก็
ประณาม เป็ นผู ท้ ี ตาํ  ต้อย แต่เมื อรูจ้ กั พระเจ้าแล้ว พระองค์ต่างหากเป็ นผูต้ บแต่งข้าพเจ้า ด้วยพระคุณอันบริบูรณ์เหลือล้น ทรง
สร้างข้าพเจ้าให้เป็ นคนใหม่ มีความหวังใหม่ พระเจ้ากําลังลองดูเรา ถ้าเรากล้าปฏิเสธโลกนี) เราก็จะถูกตบแต่งให้เป็ นภาชนะที ออก
หน้าออกตาของพระองค์
ตั) งแต่ ว ันนั) นจนถึ งวันนี) เป็ นเวลา , ปี แล้ว ที ชีวิตของข้าพเจ้าได้ฝั งรากลงในพระเยซู คริ สต์ ปั จจุ บันเป็ นศิ ษยาภิ บาลอยู่ ที
"คริสตจักรแบ๊พติสโคราช" สมรสแล้วกับ คุณลัดดาวรรณ ฉลาด มีลูกสาวหนึ งคนคือ เด็กหญิงเอสเธอร์ เผ่าสวรรค์ (น้ององุ่น)
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ทีทรงถ่อมพระองค์ลงมา แบกรับความบาปของโลกและทรง
ยอมตายบนไม้กางเขน เพือช่วยเราให้พน้ จากความบาปและความตายในบึงไฟนรก ขอบพระคุณพระองค์ทีทรงนําเรา และพระองค์
ทรงสอนให้เราก้าวเดินตามพระองค์ทีละก้าวจนกระทัง ถึงวันที พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมา เอเมน.
"จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึงพาความรอบรูข้ องตนเอง จงยอมรับรูพ้ ระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะ
ทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรืน อย่าคิดว่าตนฉลาด จงยําเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว ร้าย" (สุภาษิ ต D:A-5)

