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ช่วยเหลือ  ชายคนน้ีได้แต่อยู่บ้าน รอคอย
ความช่วยเหลือ

ในวันเวลาของเรา เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นแบบ
นี้  มีคนสี่คนก�าลังท�างานมอบหมายจาก
อธิการให้ไปเยี่ยมชายคนหนึ่งที่ป่วยเป็นง่อย
ที่บ้านของเขา  ข้าพเจ้านึกภาพออกว่าคน
หน่ึงมาจากสมาคมสงเคราะห์ อีกคนหน่ึง
จากโควรัมเอ็ลเดอร์ อีกหนึ่งคนจากฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน และคนสุดท้ายแต่ไม่ได้
ส�าคัญน้อยสุดคือผู้สอนศาสนาเต็มเวลาคน
หนึ่ง  ในการประชุมล่าสุดของสภาวอร์ด หลัง
จากสนทนากันถึงความต้องการในวอร์ด 
อธิการได้ให้งานมอบหมาย “ให้ช่วยเหลือ”  
ทั้งสี่คนได้รับมอบหมายให้ไปช่วยชายคนนี้ที่

โดยเอ็ลเดอร์ ชี ฮอง (แซม) วอง
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

บ่
อยคร้ังท่ีเราได้ยินประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน พูดว่า  “เอื้อมออกไปช่วย
ชีวิตคน”1 เรื่องราวเรื่องหนึ่งในพันธ- 

สัญญาใหม่เข้ามาในความคิดข้าพเจ้า  เป็น 
การเปรียบเทียบท่ียอดเย่ียมมากถึงวิธีท่ีสมาชิก 
และผู้สอนศาสนาสามารถท�างานร่วมกัน
เป็นเอกภาพผ่านสภาวอร์ดเพื่อเอื้อมออกไป
และช่วยเหลือ  เรื่องนี้อยู่ในมาระโก 2:1-5  
ข้าพเจ้าค้นพบว่าประสบการณ์ที่พระเยซูทรง
ใช้สอนหลักค�าสอนหรือหลักธรรมบางอย่าง
แก่เรานั้นสร้างแรงบันดาลใจที่สุดและเข้าใจ
ง่ายเสมอ

บุคคลหนึ่งในเรื่องนี้คือชายง่อยคนหนึ่ง  
ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ถ้าปราศจากการ

สิ่งที่คุณพ่ออายุ 96 ปีตอบเมื่อลูกชายถาม 
“คุณพ่อครับ ท�าไมคุณพ่อถึงไปโบสถ์ คุณพ่อ
มองไม่เห็น ไม่ได้ยิน คุณพ่อไปไหนมาไหน
ล�าบาก ท�าไมคณุพ่อถึงไปโบสถ์ครบั” คุณพ่อ 
ตอบว่า “ศลีระลกึ พ่อไปเพ่ือรบัส่วนศีลระลกึ”

ขอให้เราแต่ละคนมาท่ีการประชมุศีลระลกึ 
โดยพร้อมทีจ่ะม ี“ประสบการณ์ทางวิญญาณ 
ท่ีแท้จริง ศีลมหาสนิทอันศักด์ิสิทธ์ิ การเริ่ม
ใหม่ส�าหรับจิตวิญญาณ [ของเรา]” 18

ดิฉันทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดของเราทรงพระชนม์ ดิฉันส�านึก
คณุส�าหรบัโอกาสท่ีศลีระลกึท�าให้ดิฉนัรูสึ้กถึง 
ความรักของพระองค์และรับส่วนของพระ-
วิญญาณ ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 
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ให้ความช่วยเหลือ
อย่างเป็นเอกภาพ
ในการช่วยพระผู้ช่วยให้รอด เราต้องท�างานร่วมกันเป็นเอกภาพและ 
เป็นน้�าหนึ่งใจเดียว  ทุกคน ทุกต�าแหน่ง และทุกการเรียกมีความส�าคัญ
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ป่วยเป็นง่อย  พวกเขารอไม่ไหวที่จะให้ชาย 
คนนี้มาโบสถ์เอง  พวกเขาต้องไปที่บ้านและ
เย่ียมเขา  ต้องออกไปเสาะหาเขา แล้วพวก
เขาก็ไป  ชายคนนี้ถูกน�ามาหาพระเยซู

“มีคนสี่คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาเฝ้าพระ- 
องค์” (มาระโก 2:3)

อย่างไรก็ตาม  ห้องแออัดไปด้วยผู้คน 
พวกเขาเข้าไปทางประตูไม่ได้  ข้าพเจ้าแน่ใจ 
ว่าพวกเขาคงพยายามท�าทุกอย่างสุดความ
สามารถ แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้  หลาย
อย่างไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นตามที่วางแผน
ไว้  มีอุปสรรคขัดขวางระหว่างทางแห่ง “การ
ช่วยเหลือ”  แต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้  พวกเขา 
ไม่ได้ท้ิงชายง่อยคนน้ันไว้ที่ประตู  พวกเขา
ปรึกษากันว่าจะท�าอย่างไรต่อไป—จะน�า
ชายคนนี้ไปให้พระเยซูคริสต์รักษาได้อย่างไร  
งานของการช่วยพระเยซคูรสิต์ในการช่วยจติ- 
วิญญาณอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้เป็นการเรียก
ร้องที่มากเกินไป  พวกเขาวางแผน—ซึ่งก็ไม่
ง่าย  แต่พวกเขาลงมือท�าจริง

“แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัว 
ของพระองค์เพราะมีคนมาก พวกเขาจึงเจาะ 
ดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้น  และเมื่อท�า 
เป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อย
นอนอยู่ลงไป” (มาระโก 2:4)

พวกเขาน�าชายคนนั้นขึ้นบนหลังคา  ซึ่ง 

เดาเอาว่าคงไม่มีบันไดให้ปีนด้านนอก คงใช้ 
เวลาพอสมควรที่จะน�าใครคนหนึ่งขึ้นไปบน 
หลังคาได้  ข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะเป็นแบบนี้:  
เยาวชนชายในวอร์ดคงจะปีนขึ้นไปก่อนและ 
เนื่องจากยังหนุ่มแน่นและมีก�าลัง คงไม่ใช ่
เรื่องยากส�าหรับเขา  คู่ผู้สอนประจ�าบ้านจาก
โควรัมเอ็ลเดอร์พร้อมกับผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาที่สูงและแข็งแรงคงจะอยู่ข้างล่างและ
ช่วยดันขึ้นไป  สตรีจากสมาคมสงเคราะห์คง
คอยบอกให้ระวังและพูดให้ก�าลังใจ  พวก
ผู้ชายรื้อหลังคาออกขณะที่สตรีท่านนี้ยังคง
ปลอบใจคนป่วยซึ่งก�าลังรอการรักษาอยู่— 
เพ่ือเขาจะสามารถเคลือ่นไหวด้วยตนเองและ 
เป็นอิสระ

งานมอบหมายในการช่วยเหลือนี้ต้องการ 
การท�างานร่วมกันของทุกคน  ในช่วงเวลา 
วิกฤตินี ้ต้องมกีารประสานงานกันอย่างระมดั 
ระวังเพ่ือหย่อนชายคนนี้ลงจากหลังคา  ทั้ง
สี่คนจะต้องท�างานร่วมกันเป็นเอกภาพและ
เป็นน�้าหน่ึงใจเดียว  ต้องไม่มีการขัดแย้งใน
บรรดาทั้งสี่  พวกเขาต้องค่อยๆ หย่อนชาย
ง่อยคนนี้ในเวลาเดียวกัน  หากมีใครคนหนึ่ง
ปล่อยเชือกเร็วกว่าอีกสามคนที่เหลือ ชายคน
นี้อาจจะหล่นจากเตียง  เขาคงไม่สามารถจับ
เตียงไว้ได้ในสภาพที่อ่อนแอเช่นนี้ 

ในการช่วยพระผู้ช่วยให้รอด เราต้องท�า 

งานร่วมกันเป็นเอกภาพและความเป็นน�า้หน่ึง 
ใจเดยีว  ทุกคน ทุกต�าแหน่ง และทกุการเรียก 
มคีวามส�าคญั เราจะต้องมคีวามเป็นเอกภาพ 
ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเรา

ในที่สุด คนป่วย ชายง่อยคนนี้ถูกวางอยู ่
เบื้องพระพักตร์พระเยซู “เมื่อพระเยซูทอด 
พระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขา  พระองค์
จึงตรัสกับคนง่อยว่า  ลูกเอ๋ย  บาปของเจ้า 
ได้รับการอภัยแล้ว” (มาระโก 2:5)  พระเยซู
ทรงแสดงพระกรุณาธิคุณแก่เขาและทรง
รกัษาเขา—ไม่ใช่แค่ทางกายเท่านั้นแต่ทาง
วิญญาณด้วย: “ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับ
การอภัยแล้ว”  ช่างยอดเย่ียมเพียงใด  เรา
ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราทุกคนหรือ แน ่
นอนข้าพเจ้าอยากให้เกิดขึ้น

เรารู้จักใครบ้างไหมในชีวิตที่ก�าลังทนทุกข ์
จากการเป็นง่อยทางวิญญาณ ใครบางคนที ่
ไม่สามารถกลับมาโบสถ์ได้ด้วยตัวของเขา 
เอง  เขาหรือเธอที่อาจจะเป็นลูกคนหนึ่งของ
เรา พ่อแม่ของเรา คูค่รองหรอืแม้กระท่ังเพ่ือน 
ของเรา

ในเวลานี้แต่ละโบสถ์มีผู้สอนศาสนาเต็ม 
เวลาจ�านวนมาก  จะเป็นการฉลาดถ้าอธิการ
และประธานสาขาจะใช้พวกเขาให้มากขึ้น 
ในสภาวอร์ดและสาขา  อธิการสามารถเชิญ 
สมาชิกในสภาแต่ละคนให้น�ารายชื่อคนท่ี 
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ฟังพระองค์”
วิลเลยีมส์เสรมิว่า “ถ้าอดุมการณ์ของพระ- 

ราชาไม่ดี พระองค์มีหน้าที่รับผิดชอบเพียง
ผู้เดียว”

ไม่แปลกใจเลย พระเจ้าเฮนรีไม่เห็นด้วย 
“ทหารทุกคนมีหน้าที่ต่อพระราชา แต่จิตวิญ- 
ญาณของทหารทุกคนเป็นของตนเอง”1

เชกสเปียร์ไม่พยายามหาค�าตอบให้ประ- 
เด็นโต้เถียงนี้ในละคร และในรูปแบบใดรูป
แบบหนึ่ง ประเด็นโต้เถียงนี้ด�าเนินต่อมาถึง
ยุคสมัยของเรา—ใครรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิด
ขึ้นในชีวิตเรา

เมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มแย่ลง มักจะมีการโทษผู้
อื่นหรือแม้แต่พระผู้เป็นเจ้า  บางครั้งความ
รู้สึกถึงสิทธิประโยชน์ส่วนตนมีมากขึ้น แต่ละ
คนหรือกลุ่มชนพยายามจะยกหน้าที่รับผิด
ชอบต่อสภาพความเป็นอยู่ของตนเองไปให้
ผู้อื่นหรือรัฐบาล  ในเรื่องทางวิญญาณ บาง
คนคาดเดาว่าชายและหญิงไม่จ�าเป็นต้อง
พยายามท�าความชอบธรรมส่วนตัว—เพราะ
พระผู้เป็นเจ้าทรงรักและทรงช่วยเรา “ดังที่
เราเป็น”

แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้บุตรธิดา
ของพระองค์กระท�าตามสิทธิ์เสรีทางศีลธรรม 
ซึ่งพระองค์ประทานแก่พวกเขา “เพื่อมนุษย์
ทกุคนจะรบัผดิชอบบาปของเขาเองในวนัแห่ง 

โดยเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ละครของวิลเลียม เชกสเปียร์ที่ชื่อ The 
Life of King Henry V (พระชนม์ชีพ 
ของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 5) มีฉาก 

เวลากลางคืนในค่ายทหารอังกฤษที่อาแฌง- 
กูรต์ก่อนจะสู้รบกับกองทัพฝรั่งเศส ในแสง 
สลัว พระเจ้าเฮนรีปลอมพระองค์เสด็จท่าม 
กลางกองทหารซึ่งไม่มีใครสังเกต  พระองค์
สนทนากับพวกเขา พยายามประเมินขวัญ
ก�าลังใจกองทหารที่มีจ�านวนน้อยมากเมื่อ
เทียบกับฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากทหารไม่รู้ว่า
พระองค์เป็นใคร จึงแสดงความคิดเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา  ระหว่างการสนทนาช่วงหนึ่ง
พวกเขาวิเคราะห์กันว่าใครต้องรับผิดชอบต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับทหารในสนามรบ—พระราชา
หรือทหารแต่ละคน

ในประเด็นหนึ่งพระเจ้าเฮนรีประกาศว่า  
“ข้าคิดว่าข้าไม่อาจพอใจกับการตายในที่ใด 
นอกจากในกองทพัของพระราชา เพราะอดุม- 
การณ์ของพระองค์นั้นเที่ยงธรรม”

ไมเคิล วิลเลยีมส์ตอบกลบัว่า “นัน่เกินกว่า 
ที่เรารู้”

สหายของเขาเห็นด้วย “ใช่ เราไม่จ�าเป็น
ต้องรู้ให้มากกว่านี้ เพราะเพียงพอแล้วแก่เรา 
ที่รู้ว่าเราเป็นทหารของพระราชา หากอุดม- 
การณ์ของพระองค์ผดิ เราก็หาได้ผดิไม่ ความ 
ผิดของเราจะถูกลบล้างไปเพราะเราเพียงเชื่อ

ต้องการความช่วยเหลอืเข้ามาในสภา สมาชกิ 
ในสภาวอร์ดจะปรกึษากันด้วยความรอบคอบ 
ถึงวิธีที่จะให้การช่วยเหลือที่ดีที่สุด อธิการจะ 
ตั้งใจฟังแนวคิดต่างๆ และให้งานมอบหมาย

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเป็นแหล่งช่วยที ่
ยอดเยี่ยมส�าหรับวอร์ดในความพยายามช่วย 
เหลอืน้ี พวกเขายังหนุม่แน่นและมกี�าลงั พวก 
เขายินดีที่จะมีรายชื่อเฉพาะเจาะจงของคนที ่
พวกเขาจะท�างานด้วย  พวกเขาสนุกในการ 
ท�างานร่วมกับสมาชิกวอร์ด  พวกเขารู้ว่านี ่
จะเป็นโอกาสดีในการเสาะหา  พวกเขาอุทิศ 
ตนต่อการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า   
พวกเขามีประจักษ์พยานที่เข้มแข็งว่าพวก
เขาจะเป็นเหมือนพระคริสต์ย่ิงขึ้นขณะที่มี
ส่วนร่วมในความพยายามช่วยเหลือนี้

สุดท้ายนี้ ขอให้ข้าพเจ้าแบ่งปันสมบัติที่ 
ซ่อนอยู่ในเร่ืองราวของพระคัมภีร์น้ี  ซึ่งอยู ่
ในข้อ 5 “เมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็น 
ความเชือ่ ของพวกเขา” (เพ่ิมตัวเอน) ข้าพเจ้า 
ไม่เคยสงัเกตมาก่อนในอดีต—ความเชือ่ ของ 
พวกเขา การรวมศรทัธาของพวกเราจะมีผลต่อ 
ความผาสุกของผู้อื่น

คนเหล่านั้นคือใครเมื่อพระเยซูทรงกล่าว
อ้างถึง อาจจะรวมถึงสี่คนนั้นที่พาชายง่อย
มา  ตัวชายง่อยเอง  คนที่สวดอ้อนวอนให้
เขา และคนที่ก�าลังนั่งฟังค�าสอนของพระเยซ ู
และคอยเอาใจช่วยอยู่อย่างเงียบๆ เพ่ือรอ 
ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นาน  อาจจะรวม 
ถึงภรรยา บดิามารดา บตุรธิดา ผูส้อนศาสนา 
ประธานโควรัม ประธานสมาคมสงเคราะห์ 
อธิการ และมิตรสหายที่อยู่แดนไกล  เราทุก
คนสามารถช่วยกันและกันได้  เราควรจะร่วม
แรงร่วมใจกันในการเสาะหาเพ่ือให้ความช่วย 
เหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์คือ 
พระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์  พระเยซูคริสต์
ทรงรกัเราทกุคนและมพีลังอ�านาจช่วยให้รอด 
และรักษาเรา ทั้งทางกายและทางวิญญาณ  
เมื่อเราช่วยพระองค์ในพันธกิจแห่งการช่วย
จิตวิญญาณให้รอดของพระองค์  เราก็จะได้
รับความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน  ข้าพเจ้าเป็น
พยานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ 
แม้พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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