พระสั ญญาของพระเจ้ า
คาพยานจากประสบการณ์
อารีรัตน์ จันตระกูล
พระเจ้ าตรั สแก่ อับรามว่ าเจ้ าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้ านบิดาของเจ้ าไปยังดินแดนที่
เราจะบอกให้ เจ้ ารู้
เราจะให้ เจ้ าเป็ นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่ เจ้ า เราจะให้ เจ้ ามีชื่อเสี ยงใหญ่ โตเลื่องลือไป แล้ ว
เจ้ าจะช่ วยให้ ผ้ อู ื่ นได้ รับพร ปฐมกาล 12:1-2
ครอบครัวของปู่ เดินทางออกจากประเทศจีนมาอยูใ่ นเมืองไทย ปู่ เป็ นคนจีนชาวฮกเกี้ยน บรรพ
บุรุษของท่านเป็ นชาวเอหมึง การดาเนินชี วติ ของปู่ เหมือนอับราม ท่านเชื่อฟังพระเจ้าและได้เดินทาง
ออกจากแผ่นดินของบิดา
อับรามเป็ นคนชาติยวิ ปู่ เป็ นคนชาติจีน เชื่อพระเจ้าองค์เดียวกัน ปู่ ได้รับสถาปนาให้เป็ นศาสนา
จารย์ที่ประเทศจีนสมัยที่ท่านอยูป่ ระเทศจีนท่านเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าอยูห่ ลายที่หลายแห่งของประเทศจีน
น่าเสี ยดายที่ดิฉนั ไม่ทราบว่า ปู่ ได้เข้ามาประเทศไทยปี ค.ศ. เท่าไร รู ้แต่วา่ ท่านเดินทางมาด้วยความ
มุ่งหวังที่จะเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าที่ประเทศไทยและรับใช้ผคู ้ นโดยไม่คานึงถึงเชื้ อชาติและภาษาในการ
ประกาศพระวจนะ ในเวลาเดียวกันท่านก็เป็ นแพทย์จีนด้วย ท่านรักษาคนไข้ดว้ ยยาสมุนไพรของจีน
เริ่ มแรกที่ท่านอยูป่ ระเทศไทย ท่านและครอบครัวอยูท่ ี่ชนบทของจังหวัดสงขลา ทาสวนยาง ประกอบ
กับรักษาคนเจ็บป่ วยไปด้วย ท่านมีความเชื่ อมัน่ คงในพระเจ้า มีการนมัสการที่ไหนท่านก็จะไปร่ วมด้วย
และท่านจัดให้มีการนมัสการพระเจ้าที่บา้ นของท่าน เวลานั้นท่านมีลูกสี่ คนแล้ว
อยูม่ าวันหนึ่งเป็ นเวลากลางคืนประมาณสามทุ่ม ท่านประสบกับการทดลองอย่างหนัก บ้าน
ของท่านถูกไฟไหม้หมดขณะนั้นปู่ ไม่อยูบ่ า้ น มีแต่ยา่ กับลูก ๆ ซึ่ งยังเล็ก ๆ กันทั้งนั้น สิ่ งแรกที่ยา่ ไม่ลืม
เอาออกมาจากบ้านคือพระคัมภีร์ พร้อมกับเสื้ อ 1 ตัวของย่า มีเงินอยูใ่ นกระเป๋ า 30 บาทเท่านั้น ย่าพาลูก
ๆ ออกมาทั้งสี่ คน พ่อเป็ นคนโตอายุสิบขวบ เวลานั้นย่าเสี ยใจมากและต่อว่าปู่ มากมาย ย่าบอกว่าชีวติ นี้
สิ้ นหวังแล้ว ย่าโศกเศร้ามากคืนแรก ๆ ครอบครัวปู่ ไม่มีที่นอนต้องอาศัยเพิงของชาวบ้าน ย่าเล่าว่าเวลา
นั้นมีสภาพไม่ผดิ คนขอทานเลย
ขอบคุณพระเมตตาและความรักของพระเจ้า พระเจ้าไม่ทอดทิ้ง พระพรของพระเจ้ามีเสมอและ
มีอย่างมากมาย ถ้าเรามีความเชื่อและวางใจในพระเจ้า พระองค์เทพระพรให้เราอย่างไม่ขาดสาย
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เมื่อสวนยางของปู่ ได้ผล ปู่ ก็ฟ้ื นตัวอีกครั้ง พี่นอ้ งของพ่อทุกคนต้องออกไปกรี ดยางกันเองไม่ได้
จ้างคนอื่น ปู่ เองก็ไปกรี ดยางด้วย ทุกเช้าทุกคนต้องตื่นแต่ตีสี่ คุณอาผูห้ ญิงอายุเพียง 6-7 ขวบก็วงิ่ อยูใ่ น
สวนยางเก็บน้ ายางโดยใช้กระป๋ องหรื อกะลารองน้ ายาง แล้วเทรวมไว้ในถังใหญ่ สมัยนั้นในสวนยางมี
สัตว์ร้ายมากมาย เช่น เสื อ งูหลายชนิด ช้างป่ าที่ดุร้าย คนที่ออกไปกรี ดยางบางคนโดนเสื อกินไปก็มี
ขอบคุณพระเจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าอุม้ ชูตลอดเวลา ตระกูลจันไม่โดนสัตว์เหล่านั้นทาร้ายแม่แต่คน
เดียว ครอบครัวปู่ รอดมาได้เพราะพระเจ้าทรงเป็ นโล่ เป็ นที่กาบังเข้มแข็ง ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าเอาใจ
ใส่ ดูแลทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดี เดี๋ยวนี้ลูก หลาน เหลน ของปู่ ไม่เหมือนขอทานแล้ว

สดุดี 37 ข้ อ 25 ของกษัตรีย์ดาวิดเขียน :
ข้ าพเจ้ าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนีแ้ ก่ แล้ วแต่ ข้าพเจ้ ายังไม่ เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิง้ หรื อ
ลูกหลานของเขาขอทานเลย
ชีวติ ของปู่ ต่อสู ้กบั อุปสรรคมากมาย ปู่ ไม่ทอ้ ถอย ยิง่ มีความเชื่อพระเจ้ายิง่ ขึ้น ปู่ อยูท่ ี่สวนยางอีก
หลายปี ต่อมาได้ยา้ ยที่อยูใ่ หม่ ท่านย้ายไปอยูท่ ี่จงั หวัดสตูล ยังคงไป ๆ มา ๆ ที่สวนยาง เปิ ดร้านขายยาที่
จังหวัดสตูลและรักษาคนป่ วยด้วยท่านเปิ ดการนมัสการที่บา้ นของท่าน
แต่เดิมมีคริ สเตียนอยูห่ นึ่ง
ครอบครัว เวลานั้นปู่ ก็ออกประกาศและหาสมาชิกด้วยท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงดีพระเจ้าเสริ มกาลังของ
ท่าน เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง การนมัสการก็หยุดไป ท่านและครอบครัวก็ไม่ได้ลืมพระเจ้าและ
เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น เมื่อสิ้ นสุ ดสงครามท่านเปิ ดนมัสการพระเจ้าเหมือนเดิม และใช้ชีวติ ที่จงั หวัด
สตูลอีกหลายปี ท่านได้มอบหมายให้ผอู ้ าวุโสท่านหนึ่งเป็ นผูป้ กครองท่านและครอบครัวได้ยา้ ยไปอยูท่ ี่
จังหวัดนราธิวาสเปิ ดร้านขายยาและรับใช้พระเจ้าเหมือนเดิม ที่จงั หวัดนราธิวาสยังไม่มีคริ สตจักร มีค
ริ สเตียนอยูส่ องครอบครัว ท่านได้จดั ให้มีการนมัสการที่บา้ นเหมือนที่อยูท่ ี่จงั หวัดสตูลและได้ออกไป
ประกาศหาสมาชิกใหม่กบั ทาหน้าที่เทศนาทุกวันอาทิตย์ ไม่นานมีสมาชิกยีส่ ิ บกว่าคน
ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานสุ ขภาพแข็งแรงให้กบั ปู่ ท่านมักออกเยีย่ มเยียนหนุ นความเชื่ อสมาชิก
ต่อมาท่านได้ถวายห้องกลางของบ้านให้เป็ นที่ประชุมนมัสการพระเจ้า ท่านได้ทางานพระเจ้าหลายปี
จนเมื่อคณะ โอ เอ็ม เอฟ มาตั้งบ้านประกาศที่นราธิ วาส ท่านก็ทางานร่ วมกับคณะโอ เอ็ม เอฟ ด้วยอีกสี่
ปี ต่อจากนั้นพระเจ้ารับปู่ ไป
ท่านจากลูกหลานเมื่อปี ค.ศ.1957 อายุ 69 ปี ก่อนที่ท่านจะจากไป มักสัง่ ย่าเสมอให้สอนหลาน
ๆ อธิ ษฐาน การอธิ ษฐานเป็ นหัวใจของคริ สเตียน เมื่อสิ้ นปู่ แล้วดิฉนั และน้อง ๆ อยูใ่ นการดูแลของย่า ย่า
ปกครองพวกเราอย่างเข้มงวดมาก มีครั้งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้เชื่อฟังท่าน จนเกือบจะพากันตายเพราะ
จมน้ าทะเล
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วันนั้นดิฉนั และน้อง ๆ อยากไปเล่นน้ าที่ชายหาด พวกเราคอยเวลาที่ยา่ จะพักผ่อนหลังเที่ยง ซึ่ ง
เป็ นกิจวัตรทุกวันของท่าน ดิฉนั ชวนน้องไปและมีเพื่อนอีกสองคนนัดกันแล้วก็ไปเล่นน้ าที่ชายหาดกัน
ทั้ง ๆ ที่วา่ ยน้ าไม่เป็ น พวกดิฉนั สี่ คนหนียา่ ไปตอนหลังเที่ยง ที่ชายหาดไม่มีคนเลยเพราะอากาศร้อนมาก
พวกดิฉนั ทั้งสี่ คนเดินบ้างวิง่ บ้างเพื่อจะให้ถึงชายหาดเร็ ว ๆ เวลานั้นลมแรงมากคลื่นก็ใหญ่ ขณะที่ท้ งั สี่
คนเล่นน้ ากันอยูน่ ้ นั น้องสาวก็ถูกคลื่นซัดไปไกลจากฝั่งมาก เดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยอยูใ่ นน้ า เพื่อนคนหนึ่ง
ตะโกนบอกดิฉนั ว่าน้องจมน้ า ดิฉนั รี บไปช่วยทั้งที่ตวั เองก็วา่ ยน้ าไม่เป็ นและต้องจมไปอีกคน ดิฉนั ชูมือ
ขึ้นเหนื อน้ าเรี ยกพระเจ้าช่วย เพื่อนอีกคนก็กระโดดตามไปอีกคน เธอก็วา่ ยน้ าไม่เป็ น เลยต้องกอดกัน
ลอยคออยูใ่ นน้ า ทั้งสามคนเรี ยก “พระเจ้ าช่ วยหนูด้วย” กินน้ าทะเลไปหลายอึก มีลูกชาวประมงหลาย
คน ตัวเล็ก ๆ ทั้งนั้นพวกเขาคว้ากิ่งไม้ติดมือมาด้วย สมัยนั้นทางเทศบาลจะเอากระสอบทรายวางเรี ยงทา
เป็ นสะพานทอดยาวไปไกลจากชายหาดเพื่อป้ องกันไม่ให้เด็ก ๆ จมน้ า ฉะนั้นเด็กที่ไปช่วยพวกเราจึงอยู่
บนกระสอบทราย เขานอนลงและชูกิ่งไม้ยนื่ ไปให้พวกเราจับ ทั้งสามคนจึงรอดตายมาได้ พวกเขา
เหมือนฑูตสวรรค์ของพระเจ้าทีเดียว
ขอบคุณพระเจ้ า พระเมตตาความรักของพระเจ้าเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์รักษาดูแลอยู่ พระเจ้าทรงอุม้ ชูมา
ตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษหลังจากที่ดิฉนั รอดตายจากน้ า พวกเราใส่ ใจอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า เมื่อก่อนนี้
อธิ ษฐานยังไม่เป็ น ได้แต่ฟังย่าอธิ ษฐานบางทีก็ขอย่าอธิ ษฐานให้ ตั้งแต่น้ นั มาดิฉนั และน้องก็มีความเชื่ อ
พระเจ้ามากขึ้นและใช้ชีวติ ที่ผกู พันกับพระเจ้าตลอดมา
ย้อนกลับไปพูดถึงปู่ ที่ท่านยังมีชีวติ อยู่ ท่านมีความสัตย์ซื่อและเชื่อติดสนิทอยูก่ บั พระเจ้า ท่าน
เป็ นผูร้ ับใช้ที่วางใจในพระเจ้าและท่านก็เป็ นแพทย์จีนที่มีชื่อเสี ยงดี

ปฐมกาลบทที่ 17 ข้ อ 5-6:
ชื่ อของเจ้ าจะมิใช่ อับรามอีกต่ อไป เจ้ าจะมีชื่อใหม่ คือ อับราฮัมเพราะเราจะให้ เจ้ าเป็ นบิดาของ
ประชาชาติมากมาย เราจะกระทาให้ เจ้ ามีพงศ์ พันธุ์มากอย่ างยิ่ง เราจะกระทาเจ้ าให้ เป็ นชนหลายชาติ
ปู่ มีหลาน ๆ มาก เวลานี้มีเหลน มีโหลนถึงรุ่ นที่หา้ ปู่ จากไปและอีกหลายชีวติ ในครอบครัวที่
จากกัน ลูกและหลานของปู่ เสี ยชีวติ
พระเจ้าไม่ได้สัญญากับเราทั้งหลายว่าท้องฟ้ าจะแจ่มใสเสมอ
พระเจ้าก็ไม่ได้สัญญากับเรา
ทั้งหลายว่าดอกไม้ที่บานแล้วจะไม่ร่วงโรย
แต่ทรงสัญญากับเราทั้งหลายว่าความรักมัน่ คงของพระเจ้าจะอยูก่ บั เราเสมอไปเป็ นนิตย์
ลูก – หลาน – เหลน – โหลนของปู่ เวลานี้ ที่อยูอ่ ย่างมีความสุ ขสบายมีหน้าที่การงานดี ก็เพราะ
พระเจ้าเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดี สมัยที่บา้ นของปู่ – ย่าถูกไฟไหม้ ย่าเสี ยใจและโศกเศร้า ย่าคิดว่าต่อไปชีวิตนี้คง
สิ้ นหวังกันหมด
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พระเจ้าประทานความหวังมาสู่ ชีวติ ที่สิ้นหวัง
พระเจ้ายังทรงประทานความสันติสุขมาสู่ ผทู ้ ี่เปล่าเปลี่ยว
พระเจ้ายังคงนาความยินดีมาสู่ ชีวติ ที่โศกเศร้าและเสี ยใจ
เมื่อดิฉนั ยังเป็ นเด็กได้ยนิ ย่ากล่อมน้อง ๆ ด้วยบทเพลง (ดุจเพชรพลอยในมงกุฏ) ลูกหลานย่า
เป็ นเพชรพลอยของพระเจ้าเมื่อเอาเพชรพลอยมารวมเข้า จะเป็ นมงกุฏใหญ่ของพระเจ้า ลูกหลานของผู ้
ที่เชื่อในพระเจ้าก็เป็ นเพชรพลอยของพระเจ้าทั้งนั้น
ขอให้ความรักมัน่ คงของพระเจ้าดารงอยูก่ บั ทุก ๆ คนที่เชื่ อในพระเจ้าตลอดไป

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 53 ฉบับที่ 295 พฤศจิกายน – ธันวาคม
2003, หน้า 43-45.
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