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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



ทุกอยางดูแยไปหมดสําหรับอิสราเอล พระราชา และพระราชีนีเกลียดชัง

พระเจา เปนตัวอยางที่แยมาก!ประชาชนก็เกลียดชังพระเจาตามไปดวย 

จะมีใครไหมที่รักพระเจา?



มี!ที่นั่นมีคนบูชาพระเจาอยางสัตยซ่ืออยูจาํนวนหนึ่ง วันหนึ่งพระเจาพูด

กับหนึ่งในนั้น ชื่อ เอลียาห



เอลียาหไดบอก กษัตริยอาหับวา 

“พระเจาแหงอิสราเอลทรง

พระชนมอยูแนฉันใด จะไมมีน้ําคาง

หรือฝนในสองสามปขางหนา

จนกวาขาพเจาจะบอก

ใหมีฉันนั้น”นี่หทายถึง

การกันดารอาหาร 

พระเจาไมตองการใหคน

อิสราเอล ทําบาปตอไป



หลังจากเตือนพระราชาแลว พระเจาก็ไดสงเอลยีาหไปยังสถานที่เงยีบ

สงบ เอลียาหก็รอขางๆลําธาร พระเจาสงนกกาคาบขนมปงและ

เนื้อมาใหเขาทุกเชาและทุกเยน็ และเขาด่ืมน้ําจากลําธาร



ตอมาลําหวย

นั้นก็แหงผากเพราะไมมีฝนตกเลยทั่วดินแดนนั้น พระวจนะของพระเจา

กําลังจะเกิดขึ้นจริงทั่วทั้งประเทศขาดแคลนน้ํา พืชพันธุก็ไมเติบโต ผูคนก็

หิวโหย เอลียาหก็สงสัยอะไรจะเกิดขึน้กับเขาถาน้ําในลําธารนี้แหง



พระเจาก็บอกเอลียาหวา “จงลุกขึ้นไปอาศัยอยูที่เมืองศาเรฟท เราไดสั่ง

หญิงมายคนหนึ่งที่นั่นใหเลี้ยง

ดูเจา”พระเจารูถึงสิ่งที่จาํเปน

สําหรับผูรับใชของพระองค

แตพระองคมีวิธิที่จัดเตรียม

แบบแปลกๆ เอลียาหก็ทําตาม

ที่พระเจาสั่งดวยความถอมใจ

เมื่อมาถึงเมืองศาเรฟท

ที่ประตูเมืองก็เห็นหญิงหมาย

คนหนึ่งกําลังเก็บฟน

สําหรับกอกองไฟ



เอลียาหจึงรองขอหญิงนั้นวา 

“ชวยเอาน้ําใสเหยือกมาใหเรา

ด่ืมสักนิดเถิด” “โปรดชวยเอา

ขนมปงมาใหสักชิ้นดวย”หญิง

หมายตอบวา”ฉันไมมีขนมปง

เลยสักชิ้นฉันนั้น มีเพียงแปง

หยิบมือเดียวในหมอ 

กับน้ํามันกนไห”



นาเศราใจ หญิงหมายได

บอกผูเผยพระวจนะวา

อาหารใกลจะหมดแลว นาง

และลูกชายก็จะตองอดตาย



เอลียาหบอกวา “อยากลัวเลย ทําขนมเคกชิ้นเล็กๆ จากแปงที่เจามีมาให

เรากอน จากนั้นจึงทําใหตัวเจากบัลูกชายของเจา จะมีแปงไมขาดหมอ 

น้ํามันไมขาดไห จนถึงวันที่องคพระผูเปนเจาใหฝนตกลงมาบนดินแดนนี้”

พระเจาจะตองทําการอัศจรรยเพื่อใหสิ่งเหลานั้นเกดิขึ้น และในที่สุด

พระองคก็ไดกระทําจริงๆหญิงคนนั้นและลูกชายของนางมีอาหารกนิอยู

หลายวัน และยังมีแปงเหลืออยูในหมอ น้ํามันกนไหก็ไมหมด.



เอลียาหไดพักอาศัยอยูกับพวกเขา วันหนึ่งเรื่องหนาเศราก็เกิดขึน้ ลูก

ชายของหญิงหมายเสียชวีิต เอลียาหอุมเด็กชายขึ้นไปในหองชัน้บน วาง

เด็กนั้นลงบนเตียง

แลวรองทูลองคพระผูเปนเจาวา

“ขาแตพระยาหเวห

พระเจาของขาพระองค

ขอโปรดใหเด็กชายคน

นี้ฟนคืนชีวิตดวยเถิด!”

เปนคําอธิษฐานที่เปน

ไปไดยากจริงๆ



องคพระผูเปนเจาฟงเสียงของเอลียาห เด็กนั้นก็ฟนคืนชีวิต เอลียาหจึง

อุมเขาลงมาขางลางมอบใหแกแมของเด็ก หญิงนั้นจึงกลาวกับเอลียาห

วา “ตอนนี้ฉันทราบแลววาพระวจนะของพระเจา

จากปากของทานเปนความจริง”



หลังจากนั้นเปนเวลาสามป พระเจาสงเอลียาหไปแสดงตัวตออาหับและ

บอกกับเขาวา “เราจะใหฝนตกลงมาบนพื้นดินนี้” 



ไปแสดงตัวตออาหับหรือ? ภรรยาของเขา เยเซเบลไดฆาผูเผยพระวจนะ

ของพระผูเปนเจา เปนรอย แตเอลียาหก็ไมขัดแยงพระเจา เขาก็ไดไป

แสดงตัวตออาหับ



เมื่อเอลียาหและอาหับได

เผชิญหนากัน เอลียาหทาทาย

ใหอาหับรวบรวมประชากรจาก

ทั่วอิสราเอล พรอมทั้งผูเผย

พระวจนะหลอกลวง แปดรอย

หาสิบ คน ที่บนภูเขาคารเมล 

เอลียาหมาอยูตอหนา

ประชาชนและกลาววา “หาก

พระยาหเวหทรงเปนพระเจา 

จงติดตามพระองค”



เอลียาหไดจัดเตรียมวัว สองตัว เพื่อเปนเครื่องบูชาถวายแดพระเจา แต

ไมตองจุดไฟเผาวัวสองตัวนั้น “พวกเจาจงรองออกนามพระของพวกเจา 

สวนเราจะรองออกนามพระยาหเวห พระเจาองคที่ตอบโดยสงไฟมานั่น

แหละคือพระเจาที่แทจริง”และคนทั้งปวงก็กลาววา “สิ่งที่ทานพูดนั้นดี

แลว”



พวกผูเผยพระวจนะหลอกลวงรองเรียกพระจอมปลอมของพวกเขาต้ังแต

เชาจนเย็น พวกเขา รองตะโกนวา รายรําไปรอบๆ แทนที่สรางขึ้น เอา

ดาบและหอกมาเชือดเนื้อตัวเองจนเลือดไหล แตไมมีไฟถูกสงมาเผา

เครื่องบูชา



ฝายเอลียาหแชไมและ

เครื่องบูชากับน้ํา และก็

อธิษฐานวา “ขาแตองค

พระผูเปนเจาขอทรงตอบ

ขาพระองค โปรดตอบเถิด

เพื่อประชากรเหลานี้จะได

รูวาพระยาหเวหเปน

พระเจา...”ทันใดนั้นเองไฟ

ของพระผูเปนเจาก็ตกลง

มา และเผาวัว และ ฟน 

แลวก็เผาหินที่แทนบูชา 



เมื่อประชากรเห็นดังนั้น พวกเขาก็รองไหแลวพดูวา 

“พระยาหเวหทรงเปนพระเจา! พระยาหเวหทรงเปน

พระเจา!” แลวเอลียาหก็สั่งพวกเขาวา “จงจับกุมตัวผู

ทํานายของบาอัลไว อยาใหหนีรอดไปไดแมแตคน

เดียว” เอลียาหก็ไดทําในสิ่งที่กษตัริยอาหับสม

ควรทํามานานแลว 

เขานําตัวบรรดาผูเผยพระวจนะ

หลอกหลวงไป

ประหารเสีย



จากนั้นเอลียาหบอกกับอาหับวา 

ฝนกําลังจะตก 

ทันใดนั้นก็มีกลุมเมฆปรากฏ 

ฝนกําลังจะจริงหรือ? หลังจากมากกวา

สามปแหงการแหงแลง ฝนจะตกจริงหรือ?



แลวทองฟาก็กลายเปนสีดํา

ปกคลุมไปดวย กลุมเมฆ มี

ลมพัด แลวฝนก็ตกอยาง

หนัก พระเจาสงฝนมา 

พระองคสําแดงใหคนรูวา 

เอลียาหไดพูดความจริง 

เจาสําแดงวาพระองคเปน

พระเจาเที่ยงแทพระเจา

เดียวเทานั้น



เราคิดวากษัตริยอาหับจะยกยอง

พระเจาและเอลียาหผูรับใชของ

พระองคไหม? ไม! จริงแลว 

เยเซเบลพยายามจะฆาเอลียาห 

เขาจึงไดหนีไปอยูที่อ่ืน สุดทาย 

อาหับก็ถูกสังหารตายที่สนามรบ 

คนรับใชผลักเยเซเบลใหตกจาก

กําแพงสูงของพระวิหารนางตก

ลงมากระทบหินขางลางกําแพง

เสียชีวิต



แลวเกิดอะไรขึ้นกับเอลียาห? วันหนึ่ง

พระเจาสงราชรถเพลิงเทียมดวยมาเพลงิ

เอลียาหบุรุษแหงเปลวไฟกถู็กพายุหมุนหอบ

ขึ้นสูสวรรค



บุรุษแหงเปลวไฟ

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

1 พงศกษัตริย 17-19, 2 พงศกษัตริย 2

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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