จุดยืนของผู้รับใช้
1 พงศ์ กษัตริย์ 2:1-14
คำนำ
ผูร้ ับใช้ตอ้ งมีจุดยืนที่มนั่ คงจึงจะรับใช้ได้ตลอดชีวติ มีเหตุการณ์มากมายซึ่ งเกิดขึ้นขณะที่เรารับ
ใช้พระเจ้า เห็นหลายคนล้มไป เห็นหลายคนสับสนและเห็นหลายคนรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็ง อดทน
เป็ นที่หนุ นใจของคนอื่นแน่นอนช วิตของผูร้ ับใช้ตอ้ งมีจุดยืนที่มนั่ คง เราจะมีจุดยืนของผูร้ ับใช้พระเจ้า
ที่มนั่ คงได้อย่างไร?
พระวจนะในตอนนี้บอกถึงจุดยืนของผูร้ ับใช้พระเจ้าว่า ควรจะเป็ นอย่างไร? เอลีชาเป็ นคน
หนุ่มคนหนึ่งที่ได้ติดตามเอลียาห์ซ่ ึ งเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าและเป็ นอาจารย์ของเขา เราคงจาเอลียาห์ได้ ท่าน
เคยขอไฟตกลงจากฟ้ า เผาเครื่ องบูชา ท่านเคยขอให้ฝนหยุดตกและขอฝนให้ตก
พระเจ้าตรัสกับเอลียาห์วา่ ไม่ใช่เจ้าคนเดียวที่รับใช้เรา เรายังมีงานที่จะให้เจ้าทาคือ ไปเจิมเอลี
ชาให้เป็ นผูร้ ับช่วงงานแทนเจ้า (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:16)
(1 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:19-21) เมื่อเอลีชารู ้วา่ พระเจ้าเรี ยกเขาจึง
ละทิ้งทุก ๆ สิ่ ง พระคัมภีร์บอกว่าเขากลับไปจับคู่น้ นั ฆ่าเสี ย เอาคันไถมาเป็ นเช อเพลิงต้มโคคู่น้ นั
ให้แก่ประชาชน เชิญเพื่อนบ้าน ประกาศตัวเองว่า ฉันจะไปข้างหน้ารับใช้พระเจ้า จะไม่กลับมาอาชีพนี้
อีก
เอลีชาเผาทางเก่า เผาสะพาน ทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง เอลีชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาห์ไปและปรนนิบตั ิ
ท่านจากชีวติ ของเอลีชาตอนนี้เราจะพบจุดยืนของผูร้ ับใช้พระเจ้า 4 ประการด้วยกัน
ประกำรแรก มีใจแน่ วแน่ มุ่งมั่น เหมือนกับเอลีชาที่ใจของเขามุ่งอยูก่ บั การทรงเรี ยกของพระเจ้า
-มีความมุ่งมัน่ ที่จะก้าวไปข้างหน้า ละทิ้งอดีต
-เผาทางเก่า เผาสะพานที่จะกลับไปอาชีพเก่าอีกครั้ง บางคนคิดว่าเอลีชากินยาผิดขนาดที่
ตัดสิ นใจอย่างนั้น เพราะเขาเป็ นคนมีฐานะดี มีโค 12 คู่
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บางทีคนอื่นคิดว่าเราโง่ที่มาเชื่อพระเยซู เราโง่ที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้า มาเรี ยนพระคัมภีร์ ดูซิ
คนอื่นมีมือถือ มีรถใช้ มาเรี ยนพระคัมภีร์ไม่เห็นอะไรบางมื้อก็ได้กินบางมื้อก็อด บางครั้งก็ถูกสมาชิก
ในคริ สตจักรที่รวย ๆ ดูหมิ่นอีกต่างหาก แต่ใจของเอลีชาแน่วแน่กา้ วไปข้างหน้า เรายังมีโค มีสะพานอีก
หรื อเปล่า ถ้ามีเผามันเสี ยในวันนี้
พระคัมภีร์บอกว่าเอลีชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาห์ไปและปรนนิ บตั ิท่าน เอลีชาติดตามรับใช้เอลียาห์
เป็ นเวลานานถึง 14 ปี เอลียาห์ได้สอน ได้หนุนใจให้ใกล้ชิดพระเจ้า เป็ นแบบอย่างในการรับใช้แก่เอลี
ชาให้ติดตามท่านเหมือนที่ท่านได้ติดตามพระเจ้า
และน เป็ นการทดสอบเอลีชาเป็ นครั้งสุ ดท้าย
เพราะเอลียาห์รู้วา่ พระเจ้าจะรับท่านไป ทั้งสองไปตามเมืองต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาของผูเ้ ผยพระวจนะ
ตั้งอยู่ เอลียาห์รู้วา่ การไปตามโรงเรี ยนพระคัมภีร์เหล่านี้ ทาให้เอลีชาได้รับการทดลองใจ
เขาจะอยูท่ ี่โรงเรี ยนหรื อจะติดตามเอลียาห์ต่อไป 2 พงศ์กษัตริ ย ์ 2:1-2 “และอยูม่ าเมื่อถึงเวลาที่
พระเจ้าทรงรับเอลียาห์ไปยังฟ้ าสวรรค์ดว้ ยพายุ เอลียาห์และเอลีชากาลังเดินทางจากหมู่บา้ นกิลกาล และ
เอลียาห์พดู กับเอลีชาว่า “ขอท่านจงคอยอยูท่ ี่นี่เพราะพระเจ้าทรงใช้ขา้ พเจ้าไปไกลถึงเบธเอล” แต่เอลีชา
ว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ และท่านเองมีชีวิตอยูแ่ น่ฉนั ใดข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันนั้น” ดังนั้นเขา
ทั้งสองก็ลงไปยังเบธเอล เราจะเห็นว่าเป็ นการทดสอบเอลีชา แต่ วญ
ิ ญำณของเอลีชำเป็ นวิญญำณแห่ ง
ควำมมุ่งมั่น ไม่ ยอมลดละ ท่ ำนตอบว่ ำ “พระเจ้ ำทรงพระชนม์ อยู่และท่ ำนเองมีชีวติ อยู่แน่ ฉันใด ข้ ำพเจ้ ำ
จะไม่ จำกท่ำนไปฉันนั้น”
อีกตอนในข้อ 4-6 เรามีใจแน่วแน่ มีความมุ่งมัน่ อย่างนี้ หรื อเปล่าในชีวติ เอลียาห์ ได้ชื่อว่าเป็ น
รถรบของอิสราเอล (ข้อ 12) แสดงว่าเมื่อเอลียาห์อยูก่ ็เป็ นเหมือนมีพลรถรบใหญ่ที่ปกครองอิสราเอล
เป็ นที่พ่ ึงของอิสราเอลทั้งประเทศ เพราะคอยช่วยเหลืออิสราเอลช่วยกษัตริ ย ์ ชีวิตของเอลียาห์เป็ นรถรบ
ของอิสราเอล
ต่อไป และเมื่อพระเยซูถูกตรึ ง
บนไม้กางเขนและทรงฟื้ นขึ้นจากความตายเสด็จสู่ สวรรค์ เรารับหน้าที่แทนที่จะเป็ นพลรถรบแห่งโลกนี้
ประเทศไทยของเรายังมีคนไทยอีกมากมายที่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้า จังหวัดของเรา หมู่บา้ นของเรา เราเป็ น
ผูร้ ับหน้าที่น้ ี แต่ถา้ ใจเราไม่แน่วแน่ ไม่มีความมุ่งมัน่ ในการรับใช้อีกต่อไป ใครล่ะทาต่อไป พระเจ้าคง
เสี ยพระทัยที่ทรงเรี ยกออกมาแต่เรากลับปฏิเสธ เราหมดภาระใจ เราหันหลังให้กบั พันธกิจที่พระเจ้าให้
เรา หลายคนบอกว่าทางานอย่างอื่นไปด้วย รับใช้ไปด้วย นัน่ เป็ นสิ่ งที่ดี แต่มีบางคนที่พระเจ้าเรี ยกให้
ถวายตัวถวายทุกสิ่ งทุกอย่างกับพระเจ้า รับใช้พระเจ้า ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ และตาแหน่งพิเศษที่พระเจ้าให้ เดี๋ยวนี้
เราจะตอบพระเจ้าว่าอย่างไร?
ประกำรที่ 2 คือ มีใจสงบ มีควำมสงบภำยในจิตใจ วำงใจในพระเจ้ ำ ท่านทั้งสองเดินทางไป
เยีย่ มนักศึกษาพระคัมภีร์ที่เบธเอล เยรี โค (ข้อ 3, 5) คนเหล่านั้นพูดกับเอลีชาว่า “รู้ไหม พระเจ้าจะรับเอลี
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ยาห์ไปแล้วนะ” ถ้าเป็ นเรา คงจะเสี ยใจ ว ่่นวายใจ สิ่ งที่เรารักกาลังจะหลุดมือไป คนที่เรา กาลังจะ
ตาย หรื อจากเราไป ยิง่ เมื่อมีคนมาพูดย้ามันยิง่ เหมือนซ้ าเติมเมื่อเราได้ยนิ ปั ญหาเหล่านั้น เรามีท่าที
อย่างไร แต่เอลีชาตอบว่า (ข้อ 3, 5) “ครับ ข้าพเจ้าทราบแล้ว เงียบ ๆ ไว้” ท่านมีความสงบในจิตใจ ท่านรู ้
แล้วว่าน้ าพระทัยพระเจ้าเป็ นอย่างไร รับได้ สงบ แม้ ว่ำคนอืน่ จะสร้ ำงสถำนกำรณ์ให้ เรำสั่ นสะเทือน
แม้ ว่ำเหตุกำรณ์ จะเลวร้ ำย เรำทั้งหลำยควรมีควำมสงบในหัวใจ มีควำมสงบทีไ่ หนที่นั่นก็มีพลัง
ตัวอย่าง มีนกั จิตรกร 2 คน ส่ งภาพเข้าประกวดว่าภาพไหนสงบนิ่ง เงียบกว่ากัน ภาพแรกเป็ น
ภาพวิวทิวทัศน์ มีภูเขา ต้นไม้ ท้องฟ้ าสดใส มีนกบิน วิวสวยงาม ลักษณะอย่างนี้มีความสงบเงียบที่สุด
น่าจะมีความสุ ขที่สุด ภาพที่สองเป็ นภาพวาดที่มีโขดหิ นใหญ่ มีน้ าตกซัดสาดดังกระหึ่ ม กึกก้อง แต่มีนก
ตัวใหญ่หลบอยูใ่ นโขดหิ นนอนหลับสบาย น้ าตกจะไหลแรงขนาดไหนมันไม่สน พักพิงอยูใ่ นโขดหิ น
อย่างสบาย สองภาพนี้ภาพไหนสงบกว่ากัน ในทัศนะของพระเจ้าไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานที่ สถานการณ์
ท่ามกลางความวุน่ วาย เราก็สงบต่อพระเจ้าได้ ขอบคุณพระเจ้าเราสงบได้ทุกสถานการณ์ เราไม่ตอ้ งเข้า
ป่ าหาที่สงบ แต่เราซุ กตัวอยูใ่ นอ้อมอกของพระเจ้า ให้เราทุกคนเป็ นเหมือนเอลีชาบอกว่า ครับ, ค่ะ
ข้าพเจ้าทราบแล้ว เงียบ ๆ ไว้ รู ้แล้วล่ะ เราควรมีใจสงบ เพื่อคนอื่นจะเห็นพระเจ้าภายในเรา
ประกำรที่ 3 คือ มีใจร่ วม (ข้อ 7-8) “คนห้าสิ บคนของพวกผูเ้ ผยพระวจนะก็ไปเหมือนกันและ
ยืนอยูต่ รงหน้าห่างจากท่านทั้งสอง ฝ่ ายท่านทั้งสองยืนอยูท่ ี่แม่น้ าจอร์ แดน เอลียาห์ก็เอาเสื้ อคลุมของ
ท่านม้วนเข้าแล้วฟาดลงที่น้ านั้น น้ าก็แยกออกไปสองข้าง ท่านทั้งสองจึงเดินข้ามไปได้บนดินแห้ง” คน
50 คนเป็ นผูส้ ังเกตการณ์เป็ นกองเชียร์ ภายนอก แต่เอลีชาเป็ นผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์มีประสบการณ์ร่วมกับเอ
ลียาห์ เอลีชายืนอยูก่ บั เอลียาห์เตรี ยมพร้อมและมีใจร่ วมกับการทางานของเอลียาห์

โลกนีม้ คี น 2 จำพวก
1.พวกสั งเกตกำรณ์ ชอบนัง่ นิ นทาคอยวิพากษ์วจิ ารณ์ เป็ นพวกที่มือไม่ทา แต่เอาเท้าราน้ า
2.พวกมีส่วนร่ วม เข้าไปอยูใ่ นเหตุการณ์ อยูใ่ นงาน อยูใ่ นความสาเร็ จ เห็นการอัศจรรย์
เราจะเป็ นคนประเภทไหน? ถ้าใจของเราร่ วมกับน้ าพระทัยพระเจ้าจะมีประสบการณ์ใหม่ การ
อัศจรรย์จะเกิดขึ้นถ้าเรามีใจร่ วมกับพระมหาบัญชาของพระเจ้า มีใจร่ วมกับพระคาของพระเจ้า การ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในชีวิต “มีใจร่ วมทุกข์กบั พระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์” (ฟ
ลิปปี 3:10) มีใจร่ วมกับผูร้ ับใช้คนอื่น ๆ ในการทางานร่ วมกัน เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน (ข้อ 8) เอลียาห์เอา
เสื้ อคลุมม้วนแล้วฟาดลงที่น้ า น้ าก็แยกออกเป็ นสองข้าง ท่านทั้งสองก็เดินข้ามไปบนดินแห้ง งำนรับใช้
ทำคนเดียวไม่ ได้ ต้ องช่ วยกันทำงำนจึงจะเกิดผล พระเจ้าจะเทพระพรลงมา ดูเอลีชาเป็ นแบบอย่าง
เพราะนี้เป็ นจุดยืนของผูร้ ับใช้
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ประกำรสุ ดท้ ำย คือ มีใจทะเยอทะยำนในทำงทีถ่ ูก (ข้อ 9) เอลียาห์จึงพูดกับเอลีชาว่า “จงขอสิ่ ง
ที่อยากให้ขา้ พเจ้าทาเพื่อท่านก่อนที่ขา้ พเจ้าจะถูกรับไปจากท่าน” ถ้าเราเป็ นเอลีชา เราจะขออะไรจากเอ
ลียาห์? เอลีชาตอบว่า “ขอให้ ฤทธิ์เดชของท่ ำนอยู่กบั ข้ ำพเจ้ ำตำมส่ วนสิ ทธิบุตรหัวปี ” เอลีชาผ่านด่าน
การทดสอบได้หลายด่านแล้วชีวติ ของเราเมื่อผ่านการทดสอบ พระเจ้าจะอวยพรมากขึ้น เราเองเข้มแข็ง
เป็ นผูใ้ หญ่ พระเจ้าใช้ชีวิตเรามากขึ้น เพื่อเป็ นพระพรสู่ คนอื่น เอลีชาขอฤทธิ์ เดชเพื่อดูแลอิสราเอล เพื่อ
ราชกิจของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเอง ขอฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขอพระเจ้าประทับอยูด่ ว้ ย
เราเองจาต้องขอฤทธิ์ เดชของพระเจ้าขอฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เราพึ่งในพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ มีใจทะเยอทะยานอยากที่จะใกล้ชิดพระเจ้าอยากที่จะรับฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อ
ทาราชกิจของพระองค์
ถ้าเราไม่พ่ งึ อานาจของ “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” งานก็ทาได้ไม่กี่น้ า หมดพุง หมดแรง หมดกาลัง
หมดกาลังแล้วหันไปควานหาสะพานซึ่ งเผาตอนที่ตดั สิ นใจตอนแรก ๆ นั้นว่ายังมีตอสะพานหลงเหลือ
อยู่ มีหนทางที่จะกลับไปทาอาชีพเดิมได้? ให้เรามีใจทะเยอทะยานอยากได้ของประทาน, อยากมีกาลัง,
ความสามารถ, ความเชื่อ เพื่อจะเสริ มสร้างคริ สตจักรให้จาเริ ญขึ้น แทนที่จะขอความร่ ารวย ขอทรัพย์
สมบัติในโลกนี้ ดังนั้นขอพระเจ้าเปิ ดตาใจเรา ให้เห็นฤทธิ์ เดชของพระเจ้า, เห็นการทรงช่วยกูข้ องพระ
เจ้า, เห็นการทรงเคลื่อนไหวของพระวิญญาณ, เห็นการทางานของพระเจ้า และให้เรามีใจทะเยอทะยาน
ทุ่มเทชีวติ ในการรับใช้
สรุ ป เอลีชาติดตามเอลียาห์ไปจนถึงที่สุด หลังจากนั้น พระเจ้าใช้เอลีชาอย่างมากมายเขามีฤทธิ์
อานาจของพระเจ้า การอัศจรรย์เกิดขึ้นเปลี่ยนน้ าไม่ดี กินแล้วทาให้แ ง ขาดพระพร ให้เป็ นพระพร ให้
เป็ นน้ าที่ดีได้เป็ นผูพ้ ยากรณ์ของพระเจ้า เป็ นรถรบของอิสราเอลช่วยเหลือหญิงม่าย เรี ยกเด็กตายแล้วฟื้ น
ขึ้น รักษาโรคเป็ นที่ยกย่องนับถือ ชีวติ มีพลัง เพราะเอลีชามีจุดยืนของผูร้ ับใช้ที่ถูกต้อง เราก็เช่นเดียวกัน
ให้พระคาของพระเจ้าตอนนี้ สอน หนุนใจ ท่านทั้งหลายและข้าพเจ้าให้มีจุดยืนของการรับใช้อย่าง
ถูกต้องได้คือ
1.ม ใจแน่วแน่มุ่งมัน่
2.มีใจสงบภายใน มีความสงบภายในจิตใจ
3.มีใจร่ วมกับพระทัยพระเจ้า
4.มีใจทะเยอทะยานในทางที่ถูกเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเอง อาเมน

4

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 5 ฉบับที่ 28 พฤษภาคม – มิถุนายน 1997, หน้า 55-57.

5

