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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



ณ ที่นาแหงหนึ่งมีวัวไมพอเพ่ือจะดึงคนไถ วัว 

อีกหนึ่งตัวเปนที่ตองการ

แตนั่นก็ไมได

หยุดย้ังชาวนาหนุมคนหนึ่งชื่อ

เอลีชา



เขาไดผูกตัวเองกับคันไถคูกับวัวแทนวัวอีกตัวที่ไมมี 

ชายหนุมคนนี้ตองเปนคนที่แข็งแรง

ฉลาด และขยันทํางานเปน

อยางมาก



ขณะที่เอลีชากําลังไถนาคูกับวัวอยูนั้นผูเผยพระวจนะของ

พระเจา เอลียาหก็มาปรากฏตัวตอเขาเพ่ือจะเรียกใหเขา

เปนผูรับใชของพระเจา



เอลีชาก็ไดออกจากที่นาของเขา

เพื่อไปเปนผูรับใชของพระเจา 

วันหนึ่งพระเจาก็ใชลมพัดหอบเอา 

เอลียาหหข้ึนสวรรค ตอนนี้เอลียาก็

เปนผูเผยพระวจนะของพระเจาตอ

อิสราเอล



เอลีชารูสึกเสียใจเม่ือเขานึกถึงเรื่องที่

เอลียาหจะไมอยูกับเขาแลว เอลีชา

อธิษฐานตอพระเจา



เพื่อที่พระองคจะประทานฤทธ์ิเดชแก

เขาเหมือนที่เอลียาหมี 

เขาไดหยิบเอาเสื้อคลุม



ของเอลียาหที่ถูกทิ้งไวแลวก็ฟาดลง

ไปในแมน้ําที่กําลังไหลและน้ําก็แยก

ออกจากกันเอลีชาก็รูวาพระเจาได

สถิตกับเขา 



ขณะที่เอลีชากําลังเดินทางถึงเมืองหนึ่งชื่อวาเมืองเบธเอล 

มีเด็กเล็กๆออกมาจากเมืองแลวลอเลียนเขาวา

“จงข้ึนไปเถิด เจาหัวลาน

จงข้ึนไปเถิด เจาหัวลาน”



เด็กเหลานั้นไมสนใจวาเอลีชาเปนผูรับใชของพระเจาแลว

เรื่องนาตกใจก็เกิดข้ึนกับเด็กเหลานั้น

มีหมีตัวเมีย สอง



ตัวออกมาจากปาฉีกกัดเด็กชายพวกนั้นตาย สี่สิบสอง ศพ



วันหนึ่งเอลีชาพบกับหญิงหมายคนหนึ่ง 

นางไดเปนหนี้และไมมีเงินไปใชหนี้ 

เจาหนี้ไดมาเพ่ือนําเอาบุตรชายสองคน

ของนางไปเปนทาสของเขา 

เอลีชาบอกนางวา 

“จงไปขอยืมภาชนะของ

เพื่อนบานทุกคนของเจา 

ภาชนะเปลาๆ” พระเจา

กําลังจะกระทําสิ่ง

อัศจรรยแกหญิงคนนั้น



หญิงหมายมีเพียงเหยือกน้ํามันอันเล็กภายในบาน แตจาก

เหยือกน้ํามันเล็กนั้นนางก็เทน้ํามันลงในภาชนะเปลาๆ

เหลานั้นจนเต็มทุกอัน ถาในสมัยนั้นพวกเขามีอางอาบน้ํา 

เราคิดวาพระเจาจะเติมอางอาบน้ํานั้นใหเต็มดวยไหม? 

หญิงหมายก็ขายน้ํามันแลว

เอาเงินไปไถลูกชายของนาง



มีหญิงนางหนึ่งและสามีของ

นางไดทําหองรับรองพิเศษใน

บานของเขาเพ่ือวาเอลีชาจะ

ไดมาพักเวลาที่เขาเดิน

ทางผานบานของเขา 

ในหองพิเศษนั้นเขา

ก็นํา เตียง โตะ 

เกาอ้ี และเตียง

เตรียมไวใหเอลีชา 

หองนั้นก็ถูกปดไวสําหรับเอลีชาคนเดียว 



เอลีชาคิดวาเขาจะตอบแทนความมีน้ําใจของสามีภรรยาคู

นี้ยังไงเม่ือเขารูวานางและสามีไมมีบุตร 

เอลีชาก็บอกเรื่องเหลือเชื่อแกนางวา”

ในฤดูนี้เม่ือครบกําหนดอุมทองเจาจะไดอุมบุตรชายคน

หนึ่ง”

เปนอยางที่เอลีชา

พูดไวจริงๆหลังจากนั้น 

หนึ่งป เด็กชายก็ไดกําเนิด



เม่ือเด็กนั้นโตข้ึน เขาอยูที่ไรนากับพอของเขา 

เด็กคนนั้นก็รองไหไปหาพอ เขาบอกพอของเขาวา 

“โอยหัวของฉัน หัวของฉัน” พอเด็กชายก็อุมเขาไปหาแม 

เด็กนั้นไดนั่งอยูบนตักแมจนถึงเที่ยงวันก็เสียชีวิต 



นางจึงอุมรางลูกชายข้ึนไปวางไวบนที่นอนของเอลีชา 

นางคิดวาใครจะสามารถชวยนางได?



เราคิดวาเปนเอลีชาใชไหม? ใชแลว!

นางก็ใสอานลงบนตัวลาตัวหนึ่งและเรงลาเร็วออกไปเพ่ือ

ตามตัวเอลีชา เม่ือเอลีชาเขามาในบานเขาก็ข้ึนไปบนบาน

ตามลําพังแลวก็อธิษฐานตอพระเจา



พระเจาก็ทําใหเด็กนั้นกลับมีชีวิตอีกครั้งเอลีชาเรียกแม

เด็กข้ึนมาบนบานและบอกแกนางวา

“จงอุมบุตรของเจาข้ึนเถิด”

นางเต็มไปดวยความยินดี



ในเมืองหนึ่งใกลกับซีเรีย 

มีผูบัญชาการกองทัพอาศัยอยู

ชื่อ นาอามาน 

เขาเปนคนกลาหาญ และทรงพลัง 

แตเขาเปนโรคผิวหนังแปลกประหลาด

เรียกวา โรคเรื้อน



ภรรยาของนาอามานมีคนใช เด็กคนหนึ่ง 

ซ่ึงเขาถูกจับตัวมาจากอิสราเอล เด็กหญิงคนนั้นพูดวา 

“อยากใหนาอามานไปอยูกับผูเผยพระวจนะที่อยูใน

อิสราเอล เขาจะไดรักษาโรคเรื้อนของ

นาอามานใหหาย”



นาอามานเตรียมตัวออกเดินทางไปพบ

ผูเผยพระวจนะวจนะคนนั้น เขานําเงิน ทอง 

และเสื้อผาอยางดีไปดวยเพ่ือเปนของกํานัน



ผูรับใชของเอลียาบอกนาอามานวา “จงไปชําระตัวที่แมน้ํา

จอรแดน เจ็ดครั้ง แลวเนื้อตัว ของทานจะกลับคืน

สะอาดปกติอยางเดิม”

นาอามานก็โกรธ เขาลางตัวใน

แมน้ําสะอาดกวานี้ในซีเรีย

จะไมดีกวาหรือ? เขาก็

เตรียมตัวจะเดินทางกลับ

ดวยความโมโห



เปนเรื่องโชคดีของนาอามาน พวกขาราชการของเขาพูดให

เขาเชื่อฟงคําสั่งของเอลีชา 

นาอามานจึงลงไปจุมตัว เจ็ด 

ครั้งในแมน้ําจอรแดนแลว

อาการโรคเรื้อนของเขาก็ถูก

รักษาใหหาย นาอามานก็

สรรเสริญพระเจาเที่ยงแท 

พระเจาของเอลีชา พระเจา

ผูซ่ึงรักษาเขาจากโรคเรื้อน



พระเจาใชเอลีชาถึงแมวาเขา

จะตายไปแลว วันหนึ่ง ศพของ

ชายคนหนึ่งในอุโมงคฝงศพ ซ่ึง

เปนที่เดียวกับศพของเอลีชาถูก

ฝงเม่ือหลายปกอน เม่ือศพของ

ชายของนั้นสัมผัสถูกกระดูด



ของผูเผยพระวจนะเอลีชา 

ชายคนนั้นกลับมีชิต

อีกครั้งแลวก็ลุกข้ึนเดินไดปกติ 

พระเจาสําแดงฤทธ์ิเดช

ผานเอลีชาผูรับใชที่สัตยซ่ือ

ของพระองค



เอลีชาบุรุษแหงการอัศจรรย

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

2 พงศกษัตริย 2-13

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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