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พระสัญญาของพระเจ้า 
ค าพยานจากประสบการณ์ 

อารีรัตน์  จันตระกลู 
พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพ่ีน้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยงัดินแดนท่ี

เราจะบอกให้เจ้ารู้ 
เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้า เราจะให้เจ้ามีช่ือเสียงใหญ่โตเล่ืองลือไป แล้ว

เจ้าจะช่วยให้ผู้ อ่ืนได้รับพร ปฐมกาล 12:1-2 
ครอบครัวของปู่ เดินทางออกจากประเทศจีนมาอยูใ่นเมืองไทย ปู่ เป็นคนจีนชาวฮกเก้ียน บรรพ

บุรุษของท่านเป็นชาวเอหมึง การด าเนินชีวติของปู่ เหมือนอบัราม ท่านเช่ือฟังพระเจา้และไดเ้ดินทาง
ออกจากแผน่ดินของบิดา 

อบัรามเป็นคนชาติยวิ ปู่ เป็นคนชาติจีน เช่ือพระเจา้องคเ์ดียวกนั ปู่ ไดรั้บสถาปนาใหเ้ป็นศาสนา
จารยท่ี์ประเทศจีนสมยัท่ีท่านอยูป่ระเทศจีนท่านเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้อยูห่ลายท่ีหลายแห่งของประเทศจีน 
น่าเสียดายท่ีดิฉนัไม่ทราบวา่ ปู่ ไดเ้ขา้มาประเทศไทยปี ค.ศ. เท่าไร รู้แต่วา่ท่านเดินทางมาดว้ยความ
มุ่งหวงัท่ีจะเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ท่ีประเทศไทยและรับใชผู้ค้นโดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติและภาษาในการ
ประกาศพระวจนะ ในเวลาเดียวกนัท่านก็เป็นแพทยจี์นดว้ย ท่านรักษาคนไขด้ว้ยยาสมุนไพรของจีน 
เร่ิมแรกท่ีท่านอยูป่ระเทศไทย ท่านและครอบครัวอยูท่ี่ชนบทของจงัหวดัสงขลา ท าสวนยาง ประกอบ
กบัรักษาคนเจบ็ป่วยไปดว้ย ท่านมีความเช่ือมัน่คงในพระเจา้ มีการนมสัการท่ีไหนท่านก็จะไปร่วมดว้ย 
และท่านจดัใหมี้การนมสัการพระเจา้ท่ีบา้นของท่าน เวลานั้นท่านมีลูกส่ีคนแลว้ 

อยูม่าวนัหน่ึงเป็นเวลากลางคืนประมาณสามทุ่ม ท่านประสบกบัการทดลองอยา่งหนกั บา้น
ของท่านถูกไฟไหมห้มดขณะนั้นปู่ ไม่อยูบ่า้น มีแต่ยา่กบัลูก ๆ ซ่ึงยงัเล็ก ๆ กนัทั้งนั้น ส่ิงแรกท่ียา่ไม่ลืม
เอาออกมาจากบา้นคือพระคมัภีร์ พร้อมกบัเส้ือ 1 ตวัของยา่ มีเงินอยูใ่นกระเป๋า 30 บาทเท่านั้น ยา่พาลูก 
ๆ ออกมาทั้งส่ีคน พอ่เป็นคนโตอายสิุบขวบ เวลานั้นยา่เสียใจมากและต่อวา่ปู่ มากมาย ยา่บอกวา่ชีวติน้ี
ส้ินหวงัแลว้ ยา่โศกเศร้ามากคืนแรก ๆ ครอบครัวปู่ ไม่มีท่ีนอนตอ้งอาศยัเพิงของชาวบา้น ยา่เล่าวา่เวลา
นั้นมีสภาพไม่ผดิคนขอทานเลย 

ขอบคุณพระเมตตาและความรักของพระเจา้ พระเจา้ไม่ทอดทิ้ง พระพรของพระเจา้มีเสมอและ
มีอยา่งมากมาย ถา้เรามีความเช่ือและวางใจในพระเจา้ พระองคเ์ทพระพรใหเ้ราอยา่งไม่ขาดสาย 



 2 

เม่ือสวนยางของปู่ ไดผ้ล ปู่ ก็ฟ้ืนตวัอีกคร้ัง พี่นอ้งของพ่อทุกคนตอ้งออกไปกรีดยางกนัเองไม่ได้
จา้งคนอ่ืน ปู่ เองก็ไปกรีดยางดว้ย ทุกเชา้ทุกคนตอ้งต่ืนแต่ตีส่ี คุณอาผูห้ญิงอายเุพียง 6-7 ขวบก็วิง่อยูใ่น
สวนยางเก็บน ้ายางโดยใชก้ระป๋องหรือกะลารองน ้ายาง แลว้เทรวมไวใ้นถงัใหญ่ สมยันั้นในสวนยางมี
สัตวร้์ายมากมาย เช่น เสือ งูหลายชนิด ชา้งป่าท่ีดุร้าย คนท่ีออกไปกรีดยางบางคนโดนเสือกินไปก็มี 
ขอบคุณพระเจา้พระหตัถข์องพระเจา้อุม้ชูตลอดเวลา ตระกลูจนัไม่โดนสัตวเ์หล่านั้นท าร้ายแม่แต่คน
เดียว ครอบครัวปู่ รอดมาไดเ้พราะพระเจา้ทรงเป็นโล่ เป็นท่ีก าบงัเขม้แขง็ ขอบคุณพระเจา้ พระเจา้เอาใจ
ใส่ดูแลทรงเป็นผูเ้ล้ียงท่ีดี เด๋ียวน้ีลูก หลาน เหลน ของปู่ ไม่เหมือนขอทานแลว้ 

สดุดี 37 ข้อ 25 ของกษตัรีย์ดาวดิเขยีน : 

ข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเด๋ียวนีแ้ก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายงัไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถกูทอดทิง้หรือ
ลูกหลานของเขาขอทานเลย 

ชีวติของปู่ ต่อสู้กบัอุปสรรคมากมาย ปู่ ไม่ทอ้ถอย ยิง่มีความเช่ือพระเจา้ยิง่ข้ึน ปู่ อยูท่ี่สวนยางอีก
หลายปี ต่อมาไดย้า้ยท่ีอยูใ่หม่ ท่านยา้ยไปอยูท่ี่จงัหวดัสตูล ยงัคงไป ๆ มา ๆ ท่ีสวนยาง เปิดร้านขายยาท่ี
จงัหวดัสตูลและรักษาคนป่วยดว้ยท่านเปิดการนมสัการท่ีบา้นของท่าน แต่เดิมมีคริสเตียนอยูห่น่ึง
ครอบครัว เวลานั้นปู่ ก็ออกประกาศและหาสมาชิกดว้ยท่านมีสุขภาพท่ีแขง็แรงดีพระเจา้เสริมก าลงัของ
ท่าน เม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง การนมสัการก็หยดุไป ท่านและครอบครัวก็ไม่ไดลื้มพระเจา้และ
เขา้ใกลพ้ระเจา้มากข้ึน เม่ือส้ินสุดสงครามท่านเปิดนมสัการพระเจา้เหมือนเดิม และใชชี้วติท่ีจงัหวดั
สตูลอีกหลายปี ท่านไดม้อบหมายใหผู้อ้าวุโสท่านหน่ึงเป็นผูป้กครองท่านและครอบครัวไดย้า้ยไปอยูท่ี่
จงัหวดันราธิวาสเปิดร้านขายยาและรับใชพ้ระเจา้เหมือนเดิม ท่ีจงัหวดันราธิวาสยงัไม่มีคริสตจกัร มีค
ริสเตียนอยูส่องครอบครัว ท่านไดจ้ดัใหมี้การนมสัการท่ีบา้นเหมือนท่ีอยูท่ี่จงัหวดัสตูลและไดอ้อกไป
ประกาศหาสมาชิกใหม่กบัท าหนา้ท่ีเทศนาทุกวนัอาทิตย ์ไม่นานมีสมาชิกยีสิ่บกวา่คน 

ขอบคุณพระเจา้ท่ีประทานสุขภาพแขง็แรงใหก้บัปู่ ท่านมกัออกเยีย่มเยยีนหนุนความเช่ือสมาชิก 
ต่อมาท่านไดถ้วายห้องกลางของบา้นใหเ้ป็นท่ีประชุมนมสัการพระเจา้ ท่านไดท้  างานพระเจา้หลายปี 
จนเม่ือคณะ โอ เอม็ เอฟ มาตั้งบา้นประกาศท่ีนราธิวาส ท่านก็ท างานร่วมกบัคณะโอ เอม็ เอฟ ดว้ยอีกส่ี
ปีต่อจากนั้นพระเจา้รับปู่ ไป 

ท่านจากลูกหลานเม่ือปี ค.ศ.1957 อาย ุ69 ปี ก่อนท่ีท่านจะจากไป มกัสั่งยา่เสมอใหส้อนหลาน 
ๆ อธิษฐาน การอธิษฐานเป็นหวัใจของคริสเตียน เม่ือส้ินปู่ แลว้ดิฉนัและนอ้ง ๆ อยูใ่นการดูแลของยา่ ยา่
ปกครองพวกเราอยา่งเขม้งวดมาก มีคร้ังหน่ึงท่ีพวกเราไม่ไดเ้ช่ือฟังท่าน จนเกือบจะพากนัตายเพราะ
จมน ้าทะเล 
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วนันั้นดิฉนัและนอ้ง ๆ อยากไปเล่นน ้าท่ีชายหาด พวกเราคอยเวลาท่ียา่จะพกัผอ่นหลงัเท่ียง ซ่ึง
เป็นกิจวตัรทุกวนัของท่าน ดิฉนัชวนนอ้งไปและมีเพื่อนอีกสองคนนดักนัแลว้ก็ไปเล่นน ้าท่ีชายหาดกนั 
ทั้ง ๆ ท่ีวา่ยน ้าไม่เป็น พวกดิฉนัส่ีคนหนียา่ไปตอนหลงัเท่ียง ท่ีชายหาดไม่มีคนเลยเพราะอากาศร้อนมาก 
พวกดิฉนัทั้งส่ีคนเดินบา้งวิง่บา้งเพื่อจะใหถึ้งชายหาดเร็ว ๆ เวลานั้นลมแรงมากคล่ืนก็ใหญ่ ขณะท่ีทั้งส่ี
คนเล่นน ้ากนัอยูน่ั้น นอ้งสาวก็ถูกคล่ืนซดัไปไกลจากฝ่ังมาก เด๋ียวจมเด๋ียวลอยอยูใ่นน ้า เพื่อนคนหน่ึง
ตะโกนบอกดิฉนัวา่นอ้งจมน ้ า ดิฉนัรีบไปช่วยทั้งท่ีตวัเองก็วา่ยน ้าไม่เป็นและตอ้งจมไปอีกคน ดิฉนัชูมือ
ข้ึนเหนือน ้าเรียกพระเจา้ช่วย เพื่อนอีกคนก็กระโดดตามไปอีกคน เธอก็วา่ยน ้าไม่เป็น เลยตอ้งกอดกนั
ลอยคออยูใ่นน ้า ทั้งสามคนเรียก “พระเจ้าช่วยหนูด้วย” กินน ้าทะเลไปหลายอึก มีลูกชาวประมงหลาย
คน ตวัเล็ก ๆ ทั้งนั้นพวกเขาควา้ก่ิงไมติ้ดมือมาดว้ย สมยันั้นทางเทศบาลจะเอากระสอบทรายวางเรียงท า
เป็นสะพานทอดยาวไปไกลจากชายหาดเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ด็ก ๆ จมน ้า ฉะนั้นเด็กท่ีไปช่วยพวกเราจึงอยู่
บนกระสอบทราย เขานอนลงและชูก่ิงไมย้ืน่ไปใหพ้วกเราจบั ทั้งสามคนจึงรอดตายมาได ้ พวกเขา
เหมือนฑูตสวรรคข์องพระเจา้ทีเดียว 

ขอบคุณพระเจ้า พระเมตตาความรักของพระเจา้เป็นผูพ้ิทกัษรั์กษาดูแลอยู ่ พระเจา้ทรงอุม้ชูมา
ตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษหลงัจากท่ีดิฉนัรอดตายจากน ้า พวกเราใส่ใจอธิษฐานขอบคุณพระเจา้ เม่ือก่อนน้ี
อธิษฐานยงัไม่เป็น ไดแ้ต่ฟังยา่อธิษฐานบางทีก็ขอยา่อธิษฐานให ้ ตั้งแต่นั้นมาดิฉนัและนอ้งก็มีความเช่ือ
พระเจา้มากข้ึนและใชชี้วติท่ีผกูพนักบัพระเจา้ตลอดมา 

ยอ้นกลบัไปพดูถึงปู่  ท่ีท่านยงัมีชีวติอยู ่ ท่านมีความสัตยซ่ื์อและเช่ือติดสนิทอยูก่บัพระเจา้ ท่าน
เป็นผูรั้บใชท่ี้วางใจในพระเจา้และท่านก็เป็นแพทยจี์นท่ีมีช่ือเสียงดี 

ปฐมกาลบทที ่17 ข้อ 5-6: 

ช่ือของเจ้าจะมิใช่อับรามอีกต่อไป เจ้าจะมีช่ือใหม่คือ อับราฮัมเพราะเราจะให้เจ้าเป็นบิดาของ
ประชาชาติมากมาย เราจะกระท าให้เจ้ามีพงศ์พันธ์ุมากอย่างย่ิง เราจะกระท าเจ้าให้เป็นชนหลายชาติ 

ปู่ มีหลาน ๆ มาก เวลาน้ีมีเหลน มีโหลนถึงรุ่นท่ีหา้ ปู่ จากไปและอีกหลายชีวติในครอบครัวท่ี
จากกนั ลูกและหลานของปู่ เสียชีวติ 

พระเจา้ไม่ไดส้ัญญากบัเราทั้งหลายวา่ทอ้งฟ้าจะแจ่มใสเสมอ พระเจา้ก็ไม่ไดส้ัญญากบัเรา
ทั้งหลายวา่ดอกไมท่ี้บานแลว้จะไม่ร่วงโรย 

แต่ทรงสัญญากบัเราทั้งหลายวา่ความรักมัน่คงของพระเจา้จะอยูก่บัเราเสมอไปเป็นนิตย ์
ลูก – หลาน – เหลน – โหลนของปู่ เวลาน้ี ท่ีอยูอ่ยา่งมีความสุขสบายมีหนา้ท่ีการงานดี ก็เพราะ

พระเจา้เป็นผูเ้ล้ียงท่ีดี สมยัท่ีบา้นของปู่  – ยา่ถูกไฟไหม ้ ยา่เสียใจและโศกเศร้า ยา่คิดวา่ต่อไปชีวิตน้ีคง
ส้ินหวงักนัหมด 
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พระเจา้ประทานความหวงัมาสู่ชีวติท่ีส้ินหวงั 
พระเจา้ยงัทรงประทานความสันติสุขมาสู่ผูท่ี้เปล่าเปล่ียว 
พระเจา้ยงัคงน าความยนิดีมาสู่ชีวติท่ีโศกเศร้าและเสียใจ 
เม่ือดิฉนัยงัเป็นเด็กไดย้นิยา่กล่อมนอ้ง ๆ ดว้ยบทเพลง (ดุจเพชรพลอยในมงกุฏ) ลูกหลานยา่

เป็นเพชรพลอยของพระเจา้เม่ือเอาเพชรพลอยมารวมเขา้ จะเป็นมงกุฏใหญ่ของพระเจา้ ลูกหลานของผู ้
ท่ีเช่ือในพระเจา้ก็เป็นเพชรพลอยของพระเจา้ทั้งนั้น 

ขอใหค้วามรักมัน่คงของพระเจา้ด ารงอยูก่บัทุก ๆ คนท่ีเช่ือในพระเจา้ตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 53 ฉบบัท่ี 295 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 

2003, หนา้ 43-45. 


