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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย

ณ ที่นาแหงหนึ่งมีวัวไมพอเพื่อจะดึงคนไถ 

วัว อีกหนึ่งตัวเปนที่ตองการ แตนั่นก็ไมได

หยุดยั้งชาวนาหนุมคนหนึ่งชื่อ เอลีชา 

เขาไดผูกตัวเองกับคันไถคูกับวัวแทนวัวอีกตัว

ที่ไมมี ชายหนุมคนนี้ตองเปนคนที่แข็งแรง

ฉลาด และขยันทํางานเปน

อยางมาก
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วันหนึ่งเอลีชาพบกับ

หญิงหมายคนหนึ่ง นาง

ไดเปนหนี้และไมมีเงินไป

ใชหนี้ เจาหนี้ไดมาเพื่อ

นําเอาบุตรชายสองคน

ของนางไปเปนทาสของเขา 

เอลีชาบอกนางวา 

“จงไปขอยืมภาชนะของ

เพื่อนบานทุกคนของเจา 

ภาชนะเปลาๆ”พระเจา

กําลังจะกระทําสิ่ง

อัศจรรยแกหญิงคนนั้น

ของเอลียาหที่ถูกทิ้งไวแลวกฟ็าดลงไปใน

แมน้ําที่กําลังไหลและน้ําก็แยกออกจากกัน

เอลีชาก็รูวาพระเจาไดสถิตกับเขา 

เอลีชาก็ไดออกจากที่นาของเขา

เพื่อไปเปนผูรับใชของพระเจา 

วันหนึ่งพระเจาก็ใชลมพดัหอบเอา 

เอลียาหหขึ้นสวรรค ตอนนี้เอลียาก็

เปนผูเผยพระวจนะของพระเจาตอ

อิสราเอล

ขณะที่เอลีชากําลังเดินทางถึง

เมืองหนึ่งชื่อวาเมืองเบธเอล 

มีเด็กเล็กๆออกมาจากเมือง

แลวลอเลียนเขาวา “จงขึ้นไป

เถิด เจาหัวลาน จงขึ้นไปเถิด 

เจาหัวลาน”เด็กเหลานั้นไม

สนใจวาเอลีชาเปนผูรับใช

ของพระเจาแลวเรื่องนา

ตกใจก็เกิดขึ้นกับเด็ก

เหลานั้น มีหมีตัวเมีย สอง 

ตัวออกมาจากปาฉีกกัด

เด็กชายพวกนั้นตาย 

สี่สิบสอง ศพ

เอลีชารูสึกเสียใจเมื่อเขานึกถึงเรื่องที่เอลยีาห

จะไมอยูกับเขาแลว เอลีชาอธิษฐานตอพระเจา

เพื่อที่พระองคจะประทานฤทธิเ์ดชแกเขา

เหมือนที่เอลียาหมี เขาไดหยิบเอาเสื้อคลุม

ขณะที่เอลีชากําลังไถนาคู

กับวัวอยูนั้นผูเผยพระวจนะ

ของพระเจา 

เอลียาหก็มาปรากฏตัวตอ

เขาเพื่อจะเรียกใหเขาเปน

ผูรับใชของพระเจา
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พระเจาก็ทําใหเด็กนั้นกลบัมีชีวิตอีกครั้งเอลีชาเรียกแมเด็กขึ้นมาบนบาน

และบอกแกนางวา“จงอุมบุตรของเจาขึน้เถิด”นางเต็มไปดวยความยินดี

เมื่อเด็กนั้นโตขึ้น เขาอยูที่ไรนากับพอของเขา เด็กคนนั้นก็รองไหไปหา

พอ เขาบอกพอของเขาวา “โอยหัวของฉัน หัวของฉัน” พอเด็กชายก็อุม

เขาไปหาแม เด็กนั้นไดนั่งอยูบนตักแมจนถึงเที่ยงวันกเ็สียชีวิต นางจึงอุม

รางลูกชายขึ้นไปวางไวบนที่นอนของเอลีชา นางคิดวาใครจะสามารถชวย

นางได?

มีหญิงนางหนึ่งและสามีของ

นางไดทําหองรับรองพิเศษใน

บานของเขาเพื่อวาเอลีชาจะ

ไดมาพักเวลาที่เขาเดิน

ทางผานบานของเขา 

ในหองพิเศษนั้นเขา

ก็นํา เตียง โตะ เกาอ้ี 

และเตียง

เตรียมไวใหเอลีชา 

หองนั้นก็ถูกปดไวสําหรับ

เอลีชาคนเดียว 

เราคิดวาเปนเอลีชาใชไหม? ใชแลว! นางก็ใสอานลงบนตัวลาตัวหนึ่งและ

เรงลาเร็วออกไปเพื่อตามตัวเอลชีา เมื่อเอลีชาเขามาในบานเขากข็ึ้นไป

บนบานตามลําพังแลวก็อธิษฐานตอพระเจา

เอลีชาคิดวาเขาจะตอบแทนความมีน้ําใจของสามีภรรยาคูนี้ยังไงเมื่อเขา

รูวานางและสามีไมมีบุตร เอลีชาก็บอกเรื่องเหลือเชื่อแกนางวา”ในฤดูนี้

เมื่อครบกําหนดอุมทองเจาจะไดอุมบุตรชายคนหนึ่ง”เปนอยางที่เอลีชา

พูดไวจริงๆหลังจากนั้น หนึ่งป เด็กชายก็ไดกําเนิด

หญิงหมายมีเพียงเหยือกน้ํามันอันเล็ก

ภายในบาน แตจากเหยือกน้ํามันเล็กนั้น

นางก็เทน้ํามันลงในภาชนะเปลาๆ

เหลานั้นจนเต็มทุกอัน ถาในสมัยนั้น

พวกเขามีอางอาบน้ํา เราคิดวาพระเจา

จะเติมอางอาบน้ํานั้นใหเต็มดวยไหม? 

หญิงหมายก็ขายน้ํามันแลว

เอาเงินไปไถลูกชายของนาง
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พระเจาใชเอลชีาถึงแมวาเขา

จะตายไปแลว วันหนึ่ง ศพของ

ชายคนหนึ่งในอุโมงคฝงศพ ซ่ึง

เปนที่เดียวกับศพของเอลีชาถูก

ฝงเมื่อหลายปกอน เมื่อศพของ

ชายของนั้นสัมผัสถูกกระดูด

ของผูเผยพระวจนะเอลีชา 

ชายคนนั้นกลับมีชิต

อีกครั้งแลวก็ลุกขึ้นเดินไดปกติ 

พระเจาสําแดงฤทธิ์เดช

ผานเอลีชาผูรับใชที่สัตยซ่ือ

ของพระองค

ผูรับใชของเอลียาบอก

นาอามานวา “จงไปชําระตัวที่แมน้ํา

จอรแดน เจ็ดครั้ง แลวเนื้อตัว 

ของทานจะกลับคืน

สะอาดปกติอยางเดิม”

นาอามานก็โกรธ เขาลางตัวใน

แมน้ําสะอาดกวานี้ในซีเรีย

จะไมดีกวาหรือ? เขาก็

เตรียมตัวจะเดินทางกลับ

ดวยความโมโห

ภรรยาของนาอามานมีคนใช เด็กคนหนึ่ง 

ซ่ึงเขาถูกจับตัวมาจากอิสราเอล เด็กหญิง

คนนั้นพูดวา “อยากใหนาอามานไปอยูกับ

ผูเผยพระวจนะที่อยูในอิสราเอล 

เขาจะไดรักษาโรคเรื้อนของ

นาอามานใหหาย”

เปนเรื่องโชคดีของนาอามาน 

พวกขาราชการของเขาพูดให

เขาเชื่อฟงคําสัง่ของเอลีชา 

นาอามานจึงลงไปจุมตัว เจ็ด 

ครั้งในแมน้ําจอรแดนแลว

อาการโรคเรื้อนของเขาก็ถูก

รักษาใหหาย นาอามานก็

สรรเสริญพระเจาเที่ยงแท 

พระเจาของเอลชีา พระเจา

ผูซ่ึงรักษาเขาจากโรคเรื้อน

นาอามานเตรียมตัวออกเดินทางไปพบ

ผูเผยพระวจนะวจนะคนนั้น เขานําเงิน ทอง และเสื้อผา

อยางดีไปดวยเพื่อเปนของกํานัน

ในเมืองหนึ่งใกลกับซีเรีย มีผูบัญชาการ

กองทัพอาศัยอยู ชื่อ นาอามาน เขา

เปนคนกลาหาญ และทรงพลัง แตเขา

เปนโรคผิวหนังแปลกประหลาด 

เรียกวา โรคเรื้อน
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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

เอลีชาบุรุษแหงการอัศจรรย

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

2 พงศกษัตริย 2-13

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130
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