คําเทศนาเรื่องเตรียมชีวิตรับฝนพระพร
2พงศกษัตริย3:1-20
1 ในปทสี่ ิบแปดของรัชกาลเยโฮชาฟทพระราชาแหงยูดาห เยโฮรัมโอรสของอาหับไดเริ่มครอบครอง
เหนืออิสราเอล ณ กรุงสะมาเรียและทรงครองอยูสิบสองป
2 พระองคทรงกระทําสิ่งทีช่ ั่วในสายพระเนตรพระเจา แตไมเหมือนราชบิดาและราชมารดาของพระ
องค พระองคทรงทําลายเสาศักดิ์สิทธิแ์ หงพระบาอัล ซึ่งราชบิดาของพระองคทรงกระทําไวเสีย
3 แมกระนั้นพระองคยังทรงเกาะติดอยูกับบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัท ซึ่งพระองคทรงกระทําให
อิสราเอลทําดวยพระองคหาไดทรงพรากจากบาปนั้นไม เอลีชาพยากรณวา จะชนะโมอับ
4 ฝายเมชาพระราชาแหงโมอับทรงเปนผูเ พาะแกะ และพระองคตองถวายลูกแกะหนึ่งแสนตัว และขน
แกะผูแ สนตัวใหแกพระราชาอิสราเอล
5 แตอยูมาเมื่ออาหับสิ้นพระชนมแลว พระราชาแหงโมอับก็กบฏตอพระราชาแหงอิสราเอล
6 กษัตริยเยโฮรัมจึงกรีธาทัพออกจากสะมาเรียในครั้งนั้น และทรงเกณฑคนอิสราเอลทั้งสิ้น
7 พระองคทรงสงสารไปยังเยโฮชาฟท พระราชาแหงยูดาหวา “พระราชาแหงโมอับไดกบฏตอขาพเจา
ทานจะไปรบกับโมอับพรอมกับขาพเจาไดหรือไม” และทานวา “เราจะไป เราก็เปนดังทีท่ านเปน และ
ประชาชนของเราก็เปนดังประชาชนของทาน บรรดามาของเราก็เปนดังมาของทาน”
8 แลวทานวา “เราจะขึ้นไปทางใด” เยโฮรัมทรงตอบไปวา “ไปทางถิ่นทุรกันดารเมืองเอโดม”
9 พระราชาแหงอิสราเอลจึงเสด็จไปพรอมกับพระราชาแหงยูดาห และพระราชาแหงเอโดม และเมื่อ
ทั้งสามกษัตริยเสด็จออมไปไดเจ็ดวันแลว ก็หาน้ําใหกองทัพและใหสัตวทตี่ ิดตามมานั้นไมได
10 แลวพระราชาแหงอิสราเอลจึงตรัสวา “อนิจจาเอย พระเจาทรงเรียกสามกษัตริยนมี้ าเพื่อจะมอบไว
ในมือของโมอับ”
11 และเยโฮชาฟทตรัสวา “ที่นไี่ มมีผูเผยพระวจนะของพระเจา เพื่อเราจะใหทูลถามพระเจาหรือ” แลว
ขาราชการคนหนึ่งของพระราชาอิสราเอลจึงทูลวา “เอลีชาบุตรชาฟทอยูที่นพี่ ระเจาขา เปนผูท เี่ ทน้ําใส
มือเอลียาห”
12 และเยโฮชาฟทตรัสวา “พระวจนะแหงพระเจาอยูกับทาน”พระราชาแหงอิสราเอลและเยโฮชาฟท
และพระราชาแหงเอโดมจึงเสด็จลงไปหาทาน
13 และเอลีชาทูลพระราชาแหงอิสราเอลวา “ขาพระบาทมีเรื่องอะไรเกี่ยวของกับฝาพระบาท เสด็จไป
หาผูเผยพระวจนะของเสด็จพอและเสด็จแมของฝาพระบาทเถิด” แตพระราชาแหงอิสราเอลตรัสกับ
ทานวา “หามิได ดวยพระเจาทรงเปนผูเรียกกษัตริยทั้งสามนีม้ าเพื่อมอบไวในมือของโมอับ”
14 และเอลีชาทูลวา “พระเจาจอมโยธาซึ่งขาพระบาทปรนนิบัติ ทรงพระชนมอยูแนฉันใด ถาขาพระ
บาทมิไดเคารพคารวะตอเยโฮชาฟท พระราชาแหงยูดาหแลว ขาพระบาทจะไมมองพระพักตรพระองค
หรือดูแลพระองคเลย

15 ขอทรงนําผูเ ลนเครื่องสายมาใหขาพระบาทสักคนหนึ่ง” และเมื่อผูเ ลนเครื่องสายบรรเลงแลว
ฤทธานุภาพของพระเจาก็มาเหนือทาน
16 และทานทูลวา “พระเจาตรัสดังนีว้ า ‘ทําหุบเขานีใ้ หเปนสระทั่วไปหมด’
17 เพราะพระเจาตรัสดังนีว้ า ‘เจาทั้งหลายจะไมเห็นลมหรือฝน ถึงอยางไรก็ดหี ุบเขานั้นจะมีน้ําเต็มไป
หมด เพื่อเจาจะไดดื่ม ทั้งเจา ฝูงสัตวเลี้ยงและสัตวใชของเจา’
18 เรื่องอยางนีเ้ ปนเรื่องเล็กนอยในสายพระเนตรพระเจา พระองคจะทรงมอบคนโมอับไวในมือของ
เจาดวย
19 เจาจะโจมตีเมืองทีม่ ีปอมทุกเมือง และเมืองเอกทุกเมือง และจะโคนตนไมลงทุกตน และจะจุกน้ําพุ
ทุกแหงเสีย และทําไรนาทีด่ ที ุกแปลงใหเสียดวยหิน”
20 และอยูมาพอรุงเชาประมาณเวลาถวายเครื่องบูชา ดูเถิด มีน้ํามาจากทางเมืองเอโดม จนแผนดินมี
น้ําเต็มหมด
 จากพระคําตอนนี้ขอพระเจาใหเราเห็นภาพวาเราจะขุดบอไดอยางไร และพระเจาจะทรง
อวยพรเราไดอยางไร ที่เราเองจะไมกลัวในวันที่แหงแลง ที่เราเองจะไมกลัวทางตัน ที่เรา
เองจะไมกลัวชีวิตที่เหมือนกับไมมีทางออก เพราะพระเจามีทางออกเสมอพระเจัาใหเราขุดบอ
เพื่อพระองคจะประทานฝนใหกับเรา
 ประเทศอิสราเอลตอนนั้นไดแบงออกเปน 2 อาณาจักร
 ทางเหนือคืออิสราเอล
 ทางใตคือยูดาห
 พระคัมภีรบอกวากษัตริยโยโฮซาฟท เปนคนที่ยําเกรงพระเจา แต
กษัตริยเยโฮรัมเปนคนที่ชั่วในสายพระเนตรของพระเจา
 ดังนั้นการที่พระเจามองดูเรานั้นเปนเรื่องที่สําคัญมากๆ เพราะมันขึ้นอยูกับวาเราเปนคนอยางไร
 เวลาพระเจามองดูเยโฮซาฟทพระเจามองดูเปนคนยําเกรงพระเจาสวน
 เยโฮรัมพระเจามองดูวาเปนคนชั่วในสายพระเนตรของพระเจา
2พงศกษัตริย3:2-3 2 พระองคทรงกระทําสิ่งทีช่ ั่วในสายพระเนตรพระเจา แตไมเหมือนราชบิดาและ
ราชมารดาของพระองค พระองคทรงทําลายเสาศักดิ์สิทธิแ์ หงพระบาอัล ซึ่งราชบิดาของพระองคทรง
กระทําไวเสีย 3 แมกระนั้นพระองคยังทรงเกาะติดอยูกับบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัท ซึ่งพระองคทรง
กระทําใหอิสราเอลทําดวยพระองคหาไดทรงพรากจากบาปนั้นไม..”

ผูนําที่ไมไดเดินกับพระเจาจะทําอยางไรเมื่อเกิดวิกฤติ?

1.เขาพึ่งแรงตัวเอง
2พงศกษัตริย3:6 กษัตริยเยโฮรัมจึงกรีธาทัพออกจากสะมาเรียในครั้งนั้น และทรงเกณฑคนอิสราเอล
ทั้งสิ้น

2.เขาแสวงหาความชวยเหลือและการชี้นําจากผูอื่นโดยไมพึ่งพระเจา
2พงศกษัตริย3:7 พระองคทรงสงสารไปยังเยโฮชาฟท พระราชาแหงยูดาหวา “พระราชาแหงโมอับได
กบฏตอขาพเจา ทานจะไปรบกับโมอับพรอมกับขาพเจาไดหรือไม” และทานวา “เราจะไป เราก็เปน
ดังทีท่ านเปน และประชาชนของเราก็เปนดังประชาชนของทาน
บรรดามาของเราก็เปนดังมาของทาน”
 บอยครั้งมากๆ ที่เราเปนเหมือนเยโฮรัม เราขอความชวยเหลือจากคนนั้นคนนี้ เมื่อเราเจอวิกฤต
แตเรายกเวนคนหนึ่งที่เราไมขอความชวยเหลือ คือ พระเจา
 ถาเราทําตามพระเจา เราจะเห็นผลดีเกิดขึ้นแนๆ ดังนั้นหากเราไมแสวงหาการทรงนําจาก
พระเจา เราก็ไมอาจคาดหวังพระพรจากพระเจาได

ผลลัพธของผูนํา ที่นําโดยไมพึ่งพระเจาเปนอยางไร?
2พงศกษัตริย3:8-9 8 แลวทานวา “เราจะขึ้นไปทางใด” เยโฮรัมทรงตอบไปวา “ไปทางถิ่นทุรกันดาร
เมืองเอโดม” 9 พระราชาแหงอิสราเอลจึงเสด็จไปพรอมกับพระราชาแหงยูดาห และพระราชาแหงเอ
โดม และเมื่อทั้งสามกษัตริยเสด็จออมไปไดเจ็ดวันแลว ก็หาน้ําใหกองทัพและใหสัตวทตี่ ิดตามมานั้น
ไมได
 นี่คือสภาวะที่เดือนรอนมากที่สุดคือ กองทัพทั้งหมดอาจจะตายได
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนเราไมยอมฟงเสียงพระเจา
 คนอิสราเอลเดินมา 7 วันโดยไมรูตัววามันหมดแลว พอรูอีกทีหมดเกลี้ยงเลย ... ทําไมถึงพวก
เขาอยูในสถาวะที่ไมมีเหลือเปนเพราะพึ่งแรงของตัวเอง?
 เปนเพราะไมไดแสวงหาความชวย เหลือจากคนของพระเจา แตพอเวลามีปญหาเขาโทษ
พระเจา

2พงศกษัตริย3:10 แลวพระราชาแหงอิสราเอลจึงตรัสวา “อนิจจาเอย พระเจาทรงเรียกสามกษัตริยนี้
มาเพื่อจะมอบไวในมือของโมอับ”
2พงศกษัตริย3:11 และเยโฮชาฟทตรัสวา “ที่นไี่ มมีผูเผยพระวจนะของพระเจา เพื่อเราจะใหทูลถาม
พระเจาหรือ”แลวขาราชการคนหนึ่งของพระราชาอิสราเอลจึงทูลวา “เอลีชาบุตรชาฟทอยูทนี่ พี่ ระเจา
ขา เปนผูท เี่ ทน้ําใสมือเอลียาห”
 พูดงายๆ เยโฮซาฟทคิดถึงพระเจา
 พี่นองคุณมาถึงจุดนี้แลวหรือยังวามีแตพระเจาเทานั้นที่ทําได บอกคนขางๆ หนอย
“มีแตพระเจาเทานั้นที่จะชวยได”
 วันนี้ถึงแมวาคุณอาจจะชาไปหนอยนึ่ง แตยังไมสายเกินไปที่จะพึ่งพระเจาในวันนี้ เพราะมีแต
พระเจาเทานั้นที่จะชวยได

 3 กษัตริยคือ เยโฮรัม เยโฮซาฟทและกษัตริยของเอโดมไมรูจะทําอยางไรตอไป เพราะหมดแลว
จึงถอมตัวลง “ไป ไปหาเอลีชาดวยกัน”
 คุณตองมาถึงจุดๆ หนึ่งที่จะตองถอมตัวลงโดยไมตองรอใหเขามาหาคุณกอน แตคุณเปน
คนไปหาเขากอน
 กอนทีม่ ีเรื่องรายๆ จะเกิดขึ้น หรือเมื่อมีเรื่องรายๆ เกิดขึ้นเมื่อเราติดสนิทกับพระเจา
เราก็จะมีสติปญญาเราก็จะมีทางออก เราก็จะมีคําตอบมาจากพระเจาทําใหเราแกไขปญหา
ไดงายๆ
2พงศกษัตริย3:13 และเอลีชาทูลพระราชาแหงอิสราเอลวา “ขาพระบาทมีเรื่องอะไรเกี่ยวของกับฝา
พระบาท เสด็จไปหาผูเผยพระวจนะของเสด็จพอและเสด็จแมของฝาพระบาทเถิด”
 เอลีชาไดคุยกับเยโฮรัมแบบตรงไปตรงมาและจากนั้นกษัตริยเยโฮรัมตอบอยางไรรูไหม “หามิได
ดวยพระเจาทรงเปนผูเรียกกษัตริยทั้งสามนีม้ าเพื่อมอบไวในมือของโมอับ”
 พี่นองอยาโทษพระเจา เพราะพระเจาไมไดมาทํารายเรา พระเจารักเรา พระเจาอยากจะชวยเรา
พระเจาอยูกับเรา

2พงศกษัตริย3:14 และเอลีชาทูลวา “พระเจาจอมโยธาซึ่งขาพระบาทปรนนิบัติ ทรงพระชนมอยูแน
ฉันใด ถาขาพระบาทมิไดเคารพคารวะตอเยโฮชาฟท พระราชาแหงยูดาหแลว ขาพระบาทจะไมมอง
พระพักตรพระองคหรือดูแลพระองคเลย
 คนที่เดินกับพระเจาเปนพระพร คุณอยูทีไหนเมือ่ คุณอธิษฐานที่นั้นไดรบั พระพร
2พงศกษัตริย3:15 ขอทรงนําผูเ ลนเครื่องสายมาใหขาพระบาทสักคนหนึ่ง”และเมื่อผูเ ลนเครื่องสาย
บรรเลงแลวฤทธานุภาพของพระเจาก็มาเหนือทาน
 เอลีชาตองการเตรียมใจรับฟงเสียงของพระเจา สิ่งที่เตรียมใจเอลีชาไดดีคือ เสียงเพลงแหง
การนมัสการ
 ดังนั้นเราตองมีอะไรที่จะชวยเตรียมใจที่จะรับไดอยางหนึ่งที่ชวยได คือ การนมัสการพระเจา
ดังนั้นเราตองหาวิธีที่จะเตรียมใจเรารับพระคําของพระเจาได
 เราตองอยูในโหมดที่จะรับเสียงของพระเจาไดถาคุณอยูในโหมดที่จะรับฟงเสียงของพระเจา
ได คุณจะทราบการทรงนําของพระเจา และจะแกไขสิ่งตางๆไดอยางเฉียบคมมากๆ
2พงศกษัตริย3:16 และทานทูลวา “พระเจาตรัสดังนีว้ า ‘ทําหุบเขานีใ้ หเปนสระทั่วไปหมด’
 ทุกคนรูวาในเหตุการณนี้มีผูเดียวที่ชวยเขาไดคือ พระเจา พระเจาชวยไดและพระเจาพรอม
ที่จะชวย อยางหนึ่งที่พระเจาคาดหวังใหเราทําในสวนของเรานั้นคือขุดบอ เราขุดบอ
พระเจาเทฝน

1.ขุดบออยางไร? “พระเจาตรัสดังนี้วา ‘ทําหุบเขานี้ใหเปนสระทั่วไปหมด’
1.1 ตองขุดหลายๆบอ
 ขุดบอ หมายถึง เราตองเปดทางใหกับพระเจาในทุกดานของชีวิต
 ถาคุณเปดตรงไหนขุดตรงไหน ตรงนั้นจะเปนที่พระเจาเทพรลงมา
1.2 ขุดลึกเทาที่คุณตองการรับ
 ดังนั้นงานขุดเปนสิ่งที่ตองอดทนและทําอยางตอเนื่อง พากเพียรจึงจะขุดบอไดสําเร็จ
บางคนอยากไดพระพรมากแตไมยอมลงทุนอะไรเลยในการแสวงหาพระเจา

2.ขุดที่ไหน?
2.1 ขุดในหุบเขา “พระเจาตรัสดังนี้วา ‘ทําหุบเขานี้ใหเปนสระทั่วไปหมด
2.2 ขุดในถิ่นทุรกันดาร
 ชวงที่เราแหงเราตองรีบขุดบอพยุงตัวมากลุมเซลลใหได พยุงตัวเพื่อ เฝาเดี่ยวใหได
พยุงตัวมาเพื่อนมัสการที่คริสตจักรใหได ชูมือขึ้นอธิษฐานกับพระเจานี้คือวิธีขุดบอของเรา
2.3 ขุดทามกลางวงลอมของศัตรู

3. ขุดโดยคาดหวังอะไร?
 เวลาเราขุดบอ เราตองขุดบอดวยความเชื่อ
2พงศกษัตริย3:17-18 17 เพราะพระเจาตรัสดังนีว้ า ‘เจาทั้งหลายจะไมเห็นลมหรือฝน ถึงอยางไรก็ดี
หุบเขานั้นจะมีน้ําเต็มไปหมด เพื่อเจาจะไดดื่ม ทั้งเจา ฝูงสัตวเลี้ยงและสัตวใชของเจา’ 18 เรื่องอยางนี้
เปนเรื่องเล็กนอยในสายพระเนตรพระเจา พระองคจะทรงมอบคนโมอับไวในมือของเจาดวย
 สําหรับคุณมันยากมากเพราะมันเปนทะเลทราย ลอมรอบไปดวยศัตรู
มองไปมันมืดแปดดาน .. แตพระเจาบอกสําหรับเจายาก แตสําหรับเรามันงายมาก
 หลายคนที่อยูท ี่นี้เก็บพระพรไมอยูเพราะไมไดขุดบออะไรไวเลย

