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จุดยนืของผู้รับใช้ 

1 พงศ์กษตัริย์ 2:1-14 
                  

ค ำน ำ 

ผูรั้บใชต้อ้งมีจุดยนืท่ีมัน่คงจึงจะรับใชไ้ดต้ลอดชีวติ มีเหตุการณ์มากมายซ่ึงเกิดข้ึนขณะท่ีเรารับ
ใชพ้ระเจา้ เห็นหลายคนลม้ไป เห็นหลายคนสับสนและเห็นหลายคนรับใชพ้ระเจา้อยา่งเขม้แขง็ อดทน 
เป็นท่ีหนุนใจของคนอ่ืนแน่นอนช  วิตของผูรั้บใชต้อ้งมีจุดยนืท่ีมัน่คง เราจะมีจุดยนืของผูรั้บใชพ้ระเจา้
ท่ีมัน่คงไดอ้ยา่งไร? 

พระวจนะในตอนน้ีบอกถึงจุดยนืของผูรั้บใชพ้ระเจา้วา่ ควรจะเป็นอยา่งไร? เอลีชาเป็นคน
หนุ่มคนหน่ึงท่ีไดติ้ดตามเอลียาห์ซ่ึงเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้และเป็นอาจารยข์องเขา เราคงจ าเอลียาห์ได ้ท่าน
เคยขอไฟตกลงจากฟ้า เผาเคร่ืองบูชา ท่านเคยขอให้ฝนหยดุตกและขอฝนให้ตก 

พระเจา้ตรัสกบัเอลียาห์วา่ไม่ใช่เจา้คนเดียวท่ีรับใชเ้รา เรายงัมีงานท่ีจะใหเ้จา้ท าคือ ไปเจิมเอลี
ชาใหเ้ป็นผูรั้บช่วงงานแทนเจา้ (1 พงศก์ษตัริย ์ 19:16)                                
                                            (1 พงศก์ษตัริย ์ 19:19-21) เม่ือเอลีชารู้วา่พระเจา้เรียกเขาจึง
ละทิ้งทุก ๆ ส่ิง พระคมัภีร์บอกวา่เขากลบัไปจบัคู่นั้นฆ่าเสีย เอาคนัไถมาเป็นเช    อเพลิงตม้โคคู่นั้น
ใหแ้ก่ประชาชน เชิญเพื่อนบา้น ประกาศตวัเองวา่ ฉนัจะไปขา้งหนา้รับใชพ้ระเจา้ จะไม่กลบัมาอาชีพน้ี
อีก 

เอลีชาเผาทางเก่า เผาสะพาน ทิ้งโลกไวเ้บ้ืองหลงั เอลีชาก็ลุกข้ึนตามเอลียาห์ไปและปรนนิบติั
ท่านจากชีวติของเอลีชาตอนน้ีเราจะพบจุดยนืของผูรั้บใชพ้ระเจา้ 4 ประการดว้ยกนั 

ประกำรแรก มีใจแน่วแน่ มุ่งมั่น เหมือนกบัเอลีชาท่ีใจของเขามุ่งอยูก่บัการทรงเรียกของพระเจา้ 
-มีความมุ่งมัน่ ท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ ละทิ้งอดีต 
-เผาทางเก่า เผาสะพานท่ีจะกลบัไปอาชีพเก่าอีกคร้ัง บางคนคิดวา่เอลีชากินยาผดิขนาดท่ี

ตดัสินใจอยา่งนั้น เพราะเขาเป็นคนมีฐานะดี มีโค 12 คู่ 
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บางทีคนอ่ืนคิดวา่เราโง่ท่ีมาเช่ือพระเยซู เราโง่ท่ีถวายตวัรับใชพ้ระเจา้ มาเรียนพระคมัภีร์ ดูซิ
คนอ่ืนมีมือถือ มีรถใช ้ มาเรียนพระคมัภีร์ไม่เห็นอะไรบางม้ือก็ไดกิ้นบางม้ือก็อด บางคร้ังก็ถูกสมาชิก
ในคริสตจกัรท่ีรวย ๆ ดูหม่ินอีกต่างหาก แต่ใจของเอลีชาแน่วแน่กา้วไปขา้งหนา้ เรายงัมีโค มีสะพานอีก
หรือเปล่า ถา้มีเผามนัเสียในวนัน้ี 

พระคมัภีร์บอกวา่เอลีชาก็ลุกข้ึนตามเอลียาห์ไปและปรนนิบติัท่าน เอลีชาติดตามรับใชเ้อลียาห์
เป็นเวลานานถึง 14 ปี เอลียาห์ไดส้อน ไดห้นุนใจใหใ้กลชิ้ดพระเจา้ เป็นแบบอยา่งในการรับใชแ้ก่เอลี
ชาใหติ้ดตามท่านเหมือนท่ีท่านไดติ้ดตามพระเจา้ และน    เป็นการทดสอบเอลีชาเป็นคร้ังสุดทา้ย
เพราะเอลียาห์รู้วา่พระเจา้จะรับท่านไป ทั้งสองไปตามเมืองต่าง ๆ ท่ีมีสถานศึกษาของผูเ้ผยพระวจนะ
ตั้งอยู ่เอลียาห์รู้วา่การไปตามโรงเรียนพระคมัภีร์เหล่าน้ี ท าใหเ้อลีชาไดรั้บการทดลองใจ 

เขาจะอยูท่ี่โรงเรียนหรือจะติดตามเอลียาห์ต่อไป 2 พงศก์ษตัริย ์ 2:1-2 “และอยูม่าเม่ือถึงเวลาท่ี
พระเจา้ทรงรับเอลียาห์ไปยงัฟ้าสวรรคด์ว้ยพาย ุเอลียาห์และเอลีชาก าลงัเดินทางจากหมู่บา้นกิลกาล และ
เอลียาห์พดูกบัเอลีชาวา่ “ขอท่านจงคอยอยูท่ี่น่ีเพราะพระเจา้ทรงใชข้า้พเจา้ไปไกลถึงเบธเอล” แต่เอลีชา
วา่ “พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู ่ และท่านเองมีชีวิตอยูแ่น่ฉนัใดขา้พเจา้จะไม่จากท่านไปฉนันั้น” ดงันั้นเขา
ทั้งสองก็ลงไปยงัเบธเอล เราจะเห็นวา่เป็นการทดสอบเอลีชา แต่วญิญำณของเอลชีำเป็นวญิญำณแห่ง
ควำมมุ่งมั่น ไม่ยอมลดละ ท่ำนตอบว่ำ “พระเจ้ำทรงพระชนม์อยู่และท่ำนเองมีชีวติอยู่แน่ฉันใด ข้ำพเจ้ำ
จะไม่จำกท่ำนไปฉันน้ัน” 

อีกตอนในขอ้ 4-6 เรามีใจแน่วแน่ มีความมุ่งมัน่ อยา่งน้ีหรือเปล่าในชีวติ เอลียาห์ ไดช่ื้อวา่เป็น
รถรบของอิสราเอล (ขอ้ 12) แสดงวา่เม่ือเอลียาห์อยูก่็เป็นเหมือนมีพลรถรบใหญ่ท่ีปกครองอิสราเอล 
เป็นท่ีพึ่งของอิสราเอลทั้งประเทศ เพราะคอยช่วยเหลืออิสราเอลช่วยกษตัริย ์ ชีวิตของเอลียาห์เป็นรถรบ
ของอิสราเอล                                                   ต่อไป และเม่ือพระเยซูถูกตรึง
บนไมก้างเขนและทรงฟ้ืนข้ึนจากความตายเสด็จสู่สวรรค ์เรารับหนา้ท่ีแทนท่ีจะเป็นพลรถรบแห่งโลกน้ี 
ประเทศไทยของเรายงัมีคนไทยอีกมากมายท่ียงัไม่รู้จกัพระเจา้ จงัหวดัของเรา หมู่บา้นของเรา เราเป็น
ผูรั้บหนา้ท่ีน้ี แต่ถา้ใจเราไม่แน่วแน่ ไม่มีความมุ่งมัน่ในการรับใชอี้กต่อไป ใครล่ะท าต่อไป พระเจา้คง
เสียพระทยัท่ีทรงเรียกออกมาแต่เรากลบัปฏิเสธ เราหมดภาระใจ เราหนัหลงัใหก้บัพนัธกิจท่ีพระเจา้ให้
เรา หลายคนบอกวา่ท างานอยา่งอ่ืนไปดว้ย รับใชไ้ปดว้ย นัน่เป็นส่ิงท่ีดี แต่มีบางคนท่ีพระเจา้เรียกให้
ถวายตวัถวายทุกส่ิงทุกอยา่งกบัพระเจา้ รับใชพ้ระเจา้ ซ่ึงเป็นสิทธิและต าแหน่งพิเศษท่ีพระเจา้ให ้เด๋ียวน้ี
เราจะตอบพระเจา้วา่อยา่งไร? 

ประกำรที ่ 2 คือ มีใจสงบ มีควำมสงบภำยในจิตใจ วำงใจในพระเจ้ำ ท่านทั้งสองเดินทางไป
เยีย่มนกัศึกษาพระคมัภีร์ท่ีเบธเอล เยรีโค (ขอ้ 3, 5) คนเหล่านั้นพดูกบัเอลีชาวา่ “รู้ไหม พระเจา้จะรับเอลี
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ยาห์ไปแลว้นะ” ถา้เป็นเรา คงจะเสียใจ ว  ่่นวายใจ ส่ิงท่ีเรารักก าลงัจะหลุดมือไป คนท่ีเรา   ก าลงัจะ
ตาย หรือจากเราไป ยิง่เม่ือมีคนมาพดูย  ้ามนัยิง่เหมือนซ ้ าเติมเม่ือเราไดย้นิปัญหาเหล่านั้น เรามีท่าที
อยา่งไร แต่เอลีชาตอบวา่ (ขอ้ 3, 5) “ครับ ขา้พเจา้ทราบแลว้ เงียบ ๆ ไว”้ ท่านมีความสงบในจิตใจ ท่านรู้
แลว้วา่น ้าพระทยัพระเจา้เป็นอยา่งไร รับได ้ สงบ แม้ว่ำคนอืน่จะสร้ำงสถำนกำรณ์ให้เรำส่ันสะเทอืน 
แม้ว่ำเหตุกำรณ์จะเลวร้ำย เรำทั้งหลำยควรมีควำมสงบในหัวใจ มีควำมสงบทีไ่หนที่น่ันก็มีพลงั 

ตวัอยา่ง มีนกัจิตรกร 2 คน ส่งภาพเขา้ประกวดวา่ภาพไหนสงบน่ิง เงียบกวา่กนั ภาพแรกเป็น
ภาพววิทิวทศัน์ มีภูเขา ตน้ไม ้ ทอ้งฟ้าสดใส มีนกบิน ววิสวยงาม ลกัษณะอยา่งน้ีมีความสงบเงียบท่ีสุด 
น่าจะมีความสุขท่ีสุด ภาพท่ีสองเป็นภาพวาดท่ีมีโขดหินใหญ่ มีน ้าตกซดัสาดดงักระห่ึม กึกกอ้ง แต่มีนก
ตวัใหญ่หลบอยูใ่นโขดหินนอนหลบัสบาย น ้าตกจะไหลแรงขนาดไหนมนัไม่สน พกัพิงอยูใ่นโขดหิน
อยา่งสบาย สองภาพน้ีภาพไหนสงบกวา่กนั ในทศันะของพระเจา้ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานท่ี สถานการณ์ 
ท่ามกลางความวุน่วาย เราก็สงบต่อพระเจา้ได ้ ขอบคุณพระเจา้เราสงบไดทุ้กสถานการณ์ เราไม่ตอ้งเขา้
ป่าหาท่ีสงบ แต่เราซุกตวัอยูใ่นออ้มอกของพระเจา้ ให้เราทุกคนเป็นเหมือนเอลีชาบอกวา่ ครับ, ค่ะ 
ขา้พเจา้ทราบแลว้ เงียบ ๆ ไว ้รู้แลว้ล่ะ เราควรมีใจสงบ เพื่อคนอ่ืนจะเห็นพระเจา้ภายในเรา 

ประกำรที ่ 3 คือ มีใจร่วม (ขอ้ 7-8) “คนหา้สิบคนของพวกผูเ้ผยพระวจนะก็ไปเหมือนกนัและ
ยนือยูต่รงหนา้ห่างจากท่านทั้งสอง ฝ่ายท่านทั้งสองยนือยูท่ี่แม่น ้าจอร์แดน เอลียาห์ก็เอาเส้ือคลุมของ
ท่านมว้นเขา้แลว้ฟาดลงท่ีน ้านั้น น ้าก็แยกออกไปสองขา้ง ท่านทั้งสองจึงเดินขา้มไปไดบ้นดินแหง้” คน 
50 คนเป็นผูส้ังเกตการณ์เป็นกองเชียร์ภายนอก แต่เอลีชาเป็นผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์มีประสบการณ์ร่วมกบัเอ
ลียาห์ เอลีชายนือยูก่บัเอลียาห์เตรียมพร้อมและมีใจร่วมกบัการท างานของเอลียาห์ 

โลกนีม้คีน 2 จ ำพวก 

1.พวกสังเกตกำรณ์ ชอบนัง่นินทาคอยวพิากษว์จิารณ์ เป็นพวกท่ีมือไม่ท า แต่เอาเทา้ราน ้า 
2.พวกมีส่วนร่วม เขา้ไปอยูใ่นเหตุการณ์ อยูใ่นงาน อยูใ่นความส าเร็จ เห็นการอศัจรรย ์
เราจะเป็นคนประเภทไหน? ถา้ใจของเราร่วมกบัน ้าพระทยัพระเจา้จะมีประสบการณ์ใหม่ การ

อศัจรรยจ์ะเกิดข้ึนถา้เรามีใจร่วมกบัพระมหาบญัชาของพระเจา้ มีใจร่วมกบัพระค าของพระเจา้ การ
เปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนในชีวิต “มีใจร่วมทุกขก์บัพระองคคื์อยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค”์ (ฟ  
ลิปปี 3:10) มีใจร่วมกบัผูรั้บใชค้นอ่ืน ๆ ในการท างานร่วมกนั เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั (ขอ้ 8) เอลียาห์เอา
เส้ือคลุมมว้นแลว้ฟาดลงท่ีน ้า น ้าก็แยกออกเป็นสองขา้ง ท่านทั้งสองก็เดินขา้มไปบนดินแหง้ งำนรับใช้
ท ำคนเดียวไม่ได้ ต้องช่วยกนัท ำงำนจึงจะเกดิผล พระเจา้จะเทพระพรลงมา ดูเอลีชาเป็นแบบอยา่ง 
เพราะน้ีเป็นจุดยนืของผูรั้บใช ้
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ประกำรสุดท้ำย คือ มีใจทะเยอทะยำนในทำงทีถู่ก (ขอ้ 9) เอลียาห์จึงพดูกบัเอลีชาวา่ “จงขอส่ิง
ท่ีอยากใหข้า้พเจา้ท าเพื่อท่านก่อนท่ีขา้พเจา้จะถูกรับไปจากท่าน” ถา้เราเป็นเอลีชา เราจะขออะไรจากเอ
ลียาห์? เอลีชาตอบวา่ “ขอให้ฤทธ์ิเดชของท่ำนอยู่กบัข้ำพเจ้ำตำมส่วนสิทธิบุตรหัวปี” เอลีชาผา่นด่าน
การทดสอบไดห้ลายด่านแลว้ชีวติของเราเม่ือผา่นการทดสอบ พระเจา้จะอวยพรมากข้ึน เราเองเขม้แขง็
เป็นผูใ้หญ่ พระเจา้ใชชี้วิตเรามากข้ึน เพื่อเป็นพระพรสู่คนอ่ืน เอลีชาขอฤทธ์ิเดชเพื่อดูแลอิสราเอล เพื่อ
ราชกิจของพระเจา้ไม่ใช่เพื่อตวัเอง ขอฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขอพระเจา้ประทบัอยูด่ว้ย 
เราเองจ าตอ้งขอฤทธ์ิเดชของพระเจา้ขอฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เราพึ่งในพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ มีใจทะเยอทะยานอยากท่ีจะใกลชิ้ดพระเจา้อยากท่ีจะรับฤทธ์ิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพื่อ
ท าราชกิจของพระองค ์

ถา้เราไม่พึ่งอ านาจของ “พระวญิญาณบริสุทธ์ิ” งานก็ท าไดไ้ม่ก่ีน ้า หมดพุง หมดแรง หมดก าลงั 
หมดก าลงัแลว้หนัไปควานหาสะพานซ่ึงเผาตอนท่ีตดัสินใจตอนแรก ๆ นั้นวา่ยงัมีตอสะพานหลงเหลือ
อยู ่ มีหนทางท่ีจะกลบัไปท าอาชีพเดิมได?้ ใหเ้รามีใจทะเยอทะยานอยากไดข้องประทาน, อยากมีก าลงั, 
ความสามารถ, ความเช่ือ เพื่อจะเสริมสร้างคริสตจกัรใหจ้ าเริญข้ึน แทนท่ีจะขอความร ่ ารวย ขอทรัพย์
สมบติัในโลกน้ี ดงันั้นขอพระเจา้เปิดตาใจเรา ใหเ้ห็นฤทธ์ิเดชของพระเจา้, เห็นการทรงช่วยกูข้องพระ
เจา้, เห็นการทรงเคล่ือนไหวของพระวิญญาณ, เห็นการท างานของพระเจา้ และใหเ้รามีใจทะเยอทะยาน
ทุ่มเทชีวติในการรับใช ้

สรุป เอลีชาติดตามเอลียาห์ไปจนถึงท่ีสุด หลงัจากนั้น พระเจา้ใชเ้อลีชาอยา่งมากมายเขามีฤทธ์ิ
อ านาจของพระเจา้ การอศัจรรยเ์กิดข้ึนเปล่ียนน ้าไม่ดี กินแลว้ท าใหแ้  ง ขาดพระพร ใหเ้ป็นพระพร ให้
เป็นน ้าท่ีดีไดเ้ป็นผูพ้ยากรณ์ของพระเจา้ เป็นรถรบของอิสราเอลช่วยเหลือหญิงม่าย เรียกเด็กตายแลว้ฟ้ืน
ข้ึน รักษาโรคเป็นท่ียกยอ่งนบัถือ ชีวติมีพลงั เพราะเอลีชามีจุดยนืของผูรั้บใชท่ี้ถูกตอ้ง เราก็เช่นเดียวกนั 
ใหพ้ระค าของพระเจา้ตอนน้ีสอน หนุนใจ ท่านทั้งหลายและขา้พเจา้ใหมี้จุดยนืของการรับใชอ้ยา่ง
ถูกตอ้งไดคื้อ 

1.ม  ใจแน่วแน่มุ่งมัน่ 
2.มีใจสงบภายใน มีความสงบภายในจิตใจ 
3.มีใจร่วมกบัพระทยัพระเจา้ 
4.มีใจทะเยอทะยานในทางท่ีถูกเพื่อพระเจา้ไม่ใช่เพื่อตวัเอง อาเมน 
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