เพราะให้ จงึ ไม่ อด
1 พงศ์ กษัตริย์ 17: 8-16
ศจ.ดร.สะอาด ไชยวัณณ์
ในยุคโลกาภิวฒั น์น้ ี เต็มไปด้วยการแข่งขันทางานหนัก เพื่อจะเก็บสะสมไว้ เพื่อจะไม่อดอยาก
เพราะฉะนั้นข้อพระคัมภีร์ที่วา่ “การให้เป็ นเหตุให้มีความสุ ขยิง่ กว่าการรับ” (กิจการ 20:35) จ งถูกท้า
ทายและหลายคนไม่เห็นสัจธรรมข้อนี้จึงละเลย มิได้นามาปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน
ในสมัยของกษัตริ ยอ์ าหับแห่ งอิสราเอลเกิดการกันดารอาหารเป็ นเวลาหลายปี เนื่ องจากฝนไม่
ตกเป็ นเวลา 3 ปี กว่า ประชาชนเดือดร้อนเป็ นอย่างยิง่ บ้านเราถ้าฝนไม่ตกเพียงปี เดียวเท่านั้นแผ่นดินคง
จะลุกเป็ นไฟแน่ คงจะมีการปล้นฆ่ากันตายวันละหลายพันคนทีเดียว เพราะเมื่อขาดน้ าอย่างเดียวทุกสิ่ ง
พลอยเดือดร้อนไปหมด เมื่อเกิดกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดินอิสราเอลอย่างรุ นแรงพระเจ้าก็ตรัสสัง่ ให้เอ
ลียาห์ไปอาศัยกับหญิงม่าย (ไม่ใช่คนมัง่ มีหรื อเศรษฐีนี) พอดีเมื่อเอลียาห์ไปถึงบ้านหญิงม่ายนั้นหญิง
ม่ายกาลังเก็บฟื นเพื่อจะก่อไฟทาขนมปั งกินเป็ นมื้อสุ ดท้ายพร้อมกับลูกชายแล้วก็จะต้องตาย เพราะไม่มี
อาหารอีกต่อไปแต่เอลียาห์ก็หิวโหยเช่นกัน จึงขอส่ วนแบ่งอาหารจากหญิงม่ายนั้น หญิงม่ายก็บอกว่าไม่
มีอะไรที่ปิ้งเสร็ จเลย มีแต่แป้ งสาหรับทาขนมปั งสักกามือหนึ่งและน้ ามันอีกนิดหนึ่งเท่านั้น และกาลัง
เก็บฟื นเพื่อจะไปทาขนมปั งก้อนเล็ก ๆ กินกับลูกแล้วก็จะตาย เอลียาห์ก็ขอให้หญิงม่ายนั้นทาให้เขากิน
ก่อนแล้วจึงให้เธอกับลูกกินทีหลัง และพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูมิให้อดอยาก จนกว่าวันที่พระเจ้าจะส่ งฝน
ลงมา หญิงม่ายนั้นก็ทาตามและเธอก็ไม่อดอยากจริ ง ๆ ตลอด 3 ปี นั้น
จากเรื่ องนี้เราพบสัจธรรมบางประการที่เป็ นประโยชน์แก่เราในยุคของแพง มีความเดือดร้อน
ทางเศรษฐกิจอย่างรุ นแรงนี้ คือ

1. การเชื่อวางใจในพระเจ้ า
เราเห็นความเชื่อวางใจในพระเจ้าจากบุคคลทั้งสองคือ เอลียาห์ และหญิงม่าย เมื่อพระเจ้าตรัส
กับเอลียาห์วา่ “ลุกขึ้นไปยังเมืองศาเรฟัทเถิดซึ่ งขึ้นแก่เมืองไซดอนและอาศัยอยูท่ ี่นนั่ ดูเถิด เราได้บญั ชา
หญิงม่ายคนหนึ่งที่นนั่ ให้เลี้ยงเจ้า” (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 17:9) เอลียาห์มิได้ถามพระเจ้าเลยว่าหญิงม่ายนั้นเป็ น
เศรษฐีนีหรื อไม่ บ้านของหญิงม่ายนั้นมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหน เอลียาห์ได้ลุกขึ้นไปยังเมืองศาเรฟัท
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ไปหาหญิงม่ายนั้นทันที เมื่อไปถึงก็เห็นหญิงม่ายนั้นกาลังเก็บฟื นอยู่ เอลียาห์วางใจในพระเจ้าแม้จะเห็น
สภาพของหญิงม่ายนั้นยากจน
ไม่ใช่เศรษฐีนีพระเจ้าทรงบอกว่าหญิงม่ายคนนี้ แหละที่จะเลี้ยงดูเขา
เพราะฉะนั้นเอลียาห์จึงขอน้ าดื่มจากเธอก่อน เพราะเดินทางมาไกลกระหายน้ าเหลือเกิน ในเวลาเดียวกัน
ก็ขอให้เธอนาอาหารมาให้ดว้ ย
ส่ วนหญิงม่ายนั้นก็วางใจในพระเจ้าเช่นกัน ไม่ทราบว่าเธอนับถือพระเจ้าองค์น้ ีดว้ ยหรื อไม่ แม้
เธอจะยากจนและมีแป้ งเพียงกามือหนึ่งกับน้ ามันนิดหนึ่งเพื่อจะทาขนมปังรับประทานมื้อสุ ดท้าย แต่
เมื่อเอลียาห์ผเู ้ ผยพระวจนะยืนยันตามพระดารัสของพระเจ้าว่า “แป้ งในหม้อนั้นจะไม่หมด และน้ ามัน
ในไหนั้นจะไม่ขาด จนกว่าจะถึงวันที่พระเจ้าทรงส่ งฝนลงมายังพื้นดิน” (ข้อ 14) เธอก็เชื่อฟังและปฏิบตั ิ
ตาม
ในขณะที่เรากาลังเผชิ ญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุ นแรง เช่นปั จจุบนั นี้เป็ นเวลาที่ทา้
ทายความเชื่อความไว้วางใจในพระเจ้าสาหรับเราทุกคนอย่างยิง่ ไม่วา่ จะเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าหรื อสมาชิก
เราจะพึ่งพาตัวเองที่จะเอาชีวิตรอดด้วยความรู้ความสามารถ หรื อจะพึ่งในฤทธิ์ เดชของพระเจ้า

2. การต้ อนรับและแบ่ งปัน
เราเห็นภาพของหญิงม่ายคนนี้วา่ เธอเป็ นคนที่มีอชั ฌาศัยที่น่ารักน่านับถือมาก แม้เธอจะยากจน
เมื่อเอลียาห์ขอน้ าดื่มเธอก็มิได้ขดั ข้อง แม้วา่ ในเวลานั้นจะหาน้ ายากมากเพราะฝนไม่ตกถ้าเป็ นปัจจุบนั
คงจะขายขวดละหลายสิ บบาททีเดียวและขณะที่เธอกาลังเดินไปจะเอาน้ ามาให้ เอลียาห์ก็ขอให้เธอเอา
อาหารมาให้ดว้ ย เชื่ อแน่วา่ ถ้ามีอาหารที่ทาไว้เรี ยบร้อยแล้วเธอคงจะยกมาให้เพราะเธอกล่าวว่า “พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระชนม์อยูแ่ น่ฉนั ใด ดิฉนั ไม่มีอะไรที่ปิ้งเสร็ จ...” (ข้อ 12) และเธอไม่มี
อาหารสุ กเท่านั้นยังไม่พอ แป้ งและน้ ามันที่จะทาอาหารก็เหลือแค่ม้ือสุ ดท้าย หลังจากนั้นก็จะต้องตาย
ทั้งสองแม่ลูกเพราะไม่มีอาหารจะกิน แต่เมื่อเอลียาห์กล่าวว่า
“อย่ากลัวเลย จงไปทาตามที่เจ้าพูดแต่ทาขนมก้อนเล็กให้ฉนั ก่อนแล้วเอามาให้ฉนั ภายหลังจึง
ทาสาหรับตัวเจ้าและบุตรของเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล ตรัสดังนี้ วา่ แป้ งในหม้อนั้น
จะไม่หมดและน้ ามันในไหนั้นจะไม่ขาด จนกว่าจะถึงวันที่พระเจ้าทรงส่ งฝนลงมายังพื้นดิน” (ข้อ 1314)
หญิงม่ายนั้นก็ไม่โต้ตอบหรื อโมโหขับไล่เอลียาห์ไป
แต่ยนิ ดีไปทาตามที่เอลียาห์บอกทุก
ประการ
ในปั จจุบนั คริ สตจักรหลายแห่งปฏิเสธไม่อยากรับศิษยาภิบาล
โดยอ้างเหตุผลว่าคริ สตจักร
ยากจนไม่มีรายได้เพียงพอ คริ สตจักรบางแห่งมีเงินฝากธนาคารเป็ นจานวนร่ วมล้านบาท แต่ไม่
ยอมรับศิษยาภิบาลเพราะกลัวเงินจะหมด ได้แต่เชิญศาสนาจารย์มาเทศนาและประกอบพิธีเป็ นบางครั้ง
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บางคราว และเอาเงินใส่ ซองให้ครั้งละ 200-300 บาท เป็ นค่าน้ ามันรถหรื อค่าพาหนะเท่านั้น ถ้าหญิงม่าย
ชาวเศราฟัทคนนั้นเห็นคงจะตาหนิวา่ ทาไมไม่เชื่ อวางใจในพระเจ้า และไม่ตอ้ นรับช่วยเหลือผูร้ ับใช้ของ
พระเจ้า แม้เธอมิได้นบั ถือพระเยโฮวาห์ ยังต้อนรับช่วยเหลือผูร้ ับใช้พระเจ้า และเชื่อฟั งพระดารัสที่ผา่ น
มายังผูร้ ับใช้ของพระองค์

3. พระพรแห่ งการให้
เนื่องจากหญิงมายคนนั้นให้การต้อนรับช่วยเหลือเอลียาห์ผเู ้ ผยพระวจนะ โดยมิได้เห็นแก่ตวั
แม้แต่นิด เช่นนี้ เองพระพรของพระเจ้าจึงเทลงมาเหนือครอบครัวของเธออย่างที่ไม่มีมาก่อน เธอไม่ตอ้ ง
อดตายอีกต่อไป พระคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้วา่ เธอและครอบครัวตลอดทั้งเอลียาห์ที่อาศัยอยูด่ ว้ ยนั้นมิได้อด
อยากเลยตลอด 3 ปี ที่แห้งแล้งนั้นเพราะ “แป้ งในหม้อก็ไม่หมดน้ ามันในไหก็ไม่ขาด ตามพระวจนะของ
พระเจ้าซึ่งตรัสทางเอลียาห์” (ข้อ 16)
คริ สตจักรทัว่ โลกตระหนักถึงการถวายการเลี้ยงดูเอาใจใส่ ผรู ้ ับใช้พระเจ้า เช่น คริ สตจักรใน
ประเทศเกาหลีซ่ ึงมีอายุนอ้ ยกว่าคริ สตจักรในประเทศไทย 60 ปี แต่คริ สตจักรของเขาเจริ ญมากส่ ง
มิชชันนารี ไปทัว่ โลกกว่า 300 ครอบครัว เพราะเขารักและเชื่อฟังพระดารัสของพระเจ้าที่ตรัสผ่านมายัง
ผูร้ ับใช้ของพระองค์ ครอบครัวของเขาจึงได้รับพระพรมากมาย เหมือนกับหญิงม่ายชาวเศเรฟัทนั้น
แท้จริ งการถวายและการเลี้ยงดูเอาใจใส่ ครอบครัวผูร้ ับใช้พระเจ้านั้น นาพระพรมาสู่ ผใู ้ ห้เอง
เหมือนกับท่านเปาโลที่เขียนถึงคริ สตชนในเมืองฟี ลิปปี ว่า
“การประกาศข่าวประเสริ ฐในเวลาเริ่ มแรกนั้น มาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิ โดเนียไม่
มีคริ สตจักรใดมีส่วนร่ วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลย นอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นถึงแม้เมื่อ
ข้าพเจ้าอยูท่ ี่เมืองเธสะโลนิกา พวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหน มิใช่วา่ ข้าพเจ้าปรารถนา
จะได้รับของให้ แต่วา่ ข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกาไรในบัญชีของท่านมากขึ้น... และพระเจ้าของ
ข้าพเจ้าจะประทานสิ่ งสารพัดที่พวกท่านขาดอยูน่ ้ นั จากทรัพย์อนั รุ่ งเรื องของพระองค์ในพระเยซูคริ สต์”
(ฟี ลิปปี 4:14-19)
เพราะฉะนั้นขอให้เราถวายเพื่อพันธกิจของคริ สตจักรเถิด โปรดระลึกอยูเ่ สมอว่า “เพราะให้จึง
ไม่อด” ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุกคนที่ได้สดับพระวจนะของพระองค์ อาเมน

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 5 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – สิ งหาคม 1997, หน้า 54-56.
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