โดยเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เราทั้งหลายไม่ได้เป็น
ขอทานหรอกหรือ?

ไม่ว่าจะรวยหรือจน เราต้อง “ทำ�สุดกำ�ลังของเรา” เมื่อผู้อื่นต้องการ
ความช่วยเหลือ

ช่

างเป็นองค์ประกอบใหม่ที่วิเศษมาก
ที่เพิ่มเข้ามาในรูปแบบการประชุม
ใหญ่สามัญ Bien hecho, Eduardo
ในชั่วขณะที่น่าประหลาดใจที่สุดของการ
ปฏิบัติศาสนกิจช่วงแรกๆ ของพระเยซู
พระองค์ทรงยืนขึ้นในธรรมศาลาที่นาซาเร็ธ
บ้านของพระองค์ ทรงอ่านถ้อยค�ำที่อิสยาห์
พยากรณ์ไว้และบันทึกไว้ในกิตติคุณลูกา
“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับ
ข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้า
ไว้เพื่อน�ำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์
ทรงใช้ข้าพเจ้ามา [เพื่อเยียวยาใจที่ชอกช�้ำ
เพื่อ] ประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย และ…
ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ”1
นั่นจึงเป็นครั้งแรกที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ประกาศต่อสาธารณชนถึงการปฏิบัติศาสนกิจแห่งพระเมสสิยาห์ของพระองค์ แต่พระคัมภีร์ข้อนี้บอกชัดเจนว่าระหว่างทางไปสู่
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้และการ
ฟื้นคืนพระชนม์ หน้าที่แห่งพระเมสสิยาห์
อันดับแรกและส�ำคัญที่สุดของพระเยซูคือ
การอวยพรคนยากจน รวมถึงผู้ที่ยากจนทาง
วิญญาณ
นับจากการเริ่มต้นปฏิบัติศาสนกิจของ
พระเยซู พระองค์ทรงรักผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสในวิธีที่ไม่ธรรมดา พระองค์ประสูติ
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ในบ้านของคนเช่นนั้นสองคนและเติบโต
ท่ามกลางกลุ่มชนเช่นนั้นหลายคน เราไม่
ทราบรายละเอียดพระชนม์ชีพทางโลกของ
พระองค์ท้ังหมด แต่พระองค์เคยตรัสว่า
“หมาจิ้งจอกยังมีโพรง และนก…ยังมีรัง แต่
บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ”2 เห็นได้ชัด
ว่าพระผูส้ ร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก “และ
สิง่ ทัง้ ปวงทีอ่ ยูใ่ นนัน้ ”3 อย่างน้อยในวัยผูใ้ หญ่
ก็ไม่มีบ้านอยู่
ตลอดประวัติศาสตร์ ความยากจนเป็น
ความท้าทายอย่างหนึ่งที่หนักหนาสาหัสและ
แพร่หลายที่สุดของมนุษยชาติ โดยปกติเป็น
ความเสียหายทางกาย แต่ความเสียหายทาง
วิญญาณและทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอาจยิ่งท�ำ
ให้ทรุดหนักลงไปอีก ในกรณีใดก็ตาม พระผู้ไถ่ผู้ยิ่งใหญ่ทรงเรียกเราตลอดเวลาให้ช่วย
พระองค์ยกภาระนี้ออกจากผู้คน ในฐานะ
พระเยโฮวาห์ พระองค์ตรัสว่าจะทรงพิพากษา
เชือ้ สายแห่งอิสราเอลอย่างรุนแรงเพราะ “ของ
ริบจาก [คนขัดสน] ก็อยู่ในบ้านของเจ้า”
พระองค์ตรัสว่า “ที่พวกเจ้าบีบคั้นชนชาติ
ของเรา และบดขยี้หน้าคนจนนั้นหมายความ
ว่าอย่างไร?”4
ผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตเขียนเรื่องนี้ไว้
อย่างชัดเจนมาก “ผู้กดขี่คนยากจนก็ดูถูก
พระผู้สร้างของเขา” และ “คนที่ปิดหูไม่ฟัง

เสียงร้องทุกข์ของคนจน ตัวเขาเองจะร้อง
ตะโกน [เช่นกัน] แต่ไม่มีใครตอบ”5
ในสมัยของเรา ศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์ได้รับการฟื้นฟูยังไม่ทันจะครบปีเมื่อ
พระเจ้าทรงบัญชาสมาชิกศาสนจักรให้ “ดู
แลคนจนและคนขัดสน, และช่วยสงเคราะห์
เพื่อคลายความทุกข์ยากของคนเหล่านั้นเพื่อ
พวกเขาจะไม่ต้องทนทุกข์”6 สังเกตน�้ำเสียง
เชิงบังคับในข้อความนั้น—“พวกเขา จะ ไม่
ต้องทนทุกข์” นัน่ คือภาษาทีพ่ ระผูเ้ ป็นเจ้าทรง
ใช้เมื่อพระองค์ทรงจริงจัง
เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายใหญ่หลวง
ในการจัดการปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน
ในโลก ชายหรือหญิงคนเดียวจะท�ำอะไรได้
พระอาจารย์ทรงให้ค�ำตอบด้วยพระองค์เอง
ก่อนการทรยศและการตรึงกางเขนพระองค์
เมื่อมารีย์ชโลมพระเศียรพระเยซูด้วยน�ำ้ มัน
หอมราคาแพง ยูดาส อิสคาริโอทประท้วง
ความฟุ่มเฟือยนี้และ “ต�ำหนิหญิงคนนั้น”7
พระเยซูตรัส
“ไปกวนใจนางท�ำไม? นางท�ำสิ่งดี…
“หญิงคนนี้ท�ำสุดก�ำลังของนางแล้ว”8
“หญิงคนนี้ท�ำสุดก�ำลังของนางแล้ว”!
ช่างเป็นค�ำตอบที่กระชับจับใจมาก! นักข่าว
คนหนึ่งเคยถามแม่ชีเทเรซาแห่งกัลกัตตา
เกี่ยวกับภารกิจอันไร้ซึ่งความหวังของเธอใน
การช่วยเหลือคนอนาถาในเมืองนั้น นักข่าว
กล่าวว่าในเชิงสถิติแล้ว แม่ชีไม่ได้ท�ำอะไร
ส�ำเร็จเลย สตรีร่างเล็กผู้น่าทึ่งคนนี้ตอบกลับ
ว่างานของเธอเกี่ยวกับความรัก ไม่ใช่สถิติ
แม้จะมีผู้คนจ�ำนวนมากมาย เกินกว่า ที่เธอ
จะเอื้อมมือไปช่วยเหลือได้ เธอบอกว่าเธอจะ
รักษาพระบัญญติที่ให้รักพระผู้เป็นเจ้าและ
เพื่อนบ้านของเธอ โดยการรับใช้ผู้ที่เธอ เอื้อม
ถึง ด้วยทรัพยากรทุกอย่างที่เธอมี ในบาง
โอกาสเธอจะพูดว่า “สิง่ ทีเ่ ราท�ำอาจเป็นเหมือน
หยดน�้ำในมหาสมุทร แต่ถ้าเราไม่ท�ำ มหาสมุทรก็จะมีนำ�้ น้อยไปอีกหนึ่งหยด”9 นักข่าว
สรุปอย่างจริงจังว่าศาสนาคริสต์ ไม่ใช่ ความ
เพียรพยายามเกี่ยวกับตัวเลขสถิติ เขาให้
เหตุผลว่าถ้าในสวรรค์มีปีติมากเมื่อคนบาป
คนเดียวกลับใจยิ่งกว่าเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้อง
การกลับใจ แสดงว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ใส่พระทัยเรื่องสถิติมากนัก10
ดังนั้นเราจะ “ท�ำสุดก�ำลังของเรา” ได้
อย่างไร
อย่างหนึ่ง ดังที่กษัตริย์เบ็นจามินสอนไว้
คือเราสามารถหยุดให้ทรัพย์สนิ ของเราเพราะ

เรามองคนจนว่าพวกเขาก่อความทุกข์ยากให้
ตนเอง บางคน อาจ สร้างความยากล�ำบากให้
ตนเอง แต่เราที่เหลือก็ท�ำสิ่งเดียวกันมิใช่หรือ
นี่คือเหตุผลที่นักปกครองผู้มีการุณยธรรม
ท่านนี้ถามมิใช่หรือว่า “เราทั้งหลายไม่ได้เป็น
ขอทานหรอกหรือ?”11 เราทุกคนร้องหาความ
ช่วยเหลือและความหวังตลอดจนค�ำตอบต่อ
ค�ำสวดอ้อนวอนมิใช่หรือ เราทุกคนวิงวอน
ขออภัยส�ำหรับความผิดพลาดและปัญหาที่
เราท�ำไปมิใช่หรือ เราทุกคนอ้อนวอนขอให้
พระคุณนั้นชดเชยความอ่อนแอของเรา ว่า
พระเมตตาจะชนะเหนือความยุติธรรมอย่าง
น้อยในกรณีของเรามิใช่หรือ ไม่แปลกใจ
เลยที่กษัตริย์เบ็นจามินบอกว่าเรา รับ การ
ปลดบาปของเราโดยการวิงวอนพระผู้เป็น
เจ้าผู้ทรงตอบรับเราด้วยความการุณย์ แต่
เรา เก็บรักษา การปลดบาปของเราไว้โดย
การตอบรับคนจนที่วิงวอนเราด้วยความ
การุณย์12
นอกเหนือจากการปฏิบัติอย่างมีเมตตา
ต่อพวกเขาแล้ว เราควรสวดอ้อนวอนให้ผู้
ที่ขัดสนเช่นกัน ชาวโซรัมกลุ่มหนึ่งที่พี่น้อง
ร่วมศาสนาของพวกเขาถือว่า “สกปรก” และ
“เป็นกาก”—นั่นเป็นถ้อยค�ำจากพระคัมภีร์

—ถูกขับออกจากบ้านแห่งการสวดอ้อนวอน
“เพราะเสื้อผ้าเนื้อหยาบ [ที่พวกเขาสวมใส่]”
มอรมอนบอกว่าพวกเขา “ยากจนเกี่ยวกับ
สิ่งของทางโลก; และ…ยากจนในใจด้วย”13
—สภาวะทั้งสองแทบจะไปด้วยกันเสมอ คู่
ผู้สอนศาสนา แอลมากับอมิวเล็คโต้แย้งการ
ถูกปฏิเสธอันไม่ชอบธรรมของพวกที่แต่งกาย
สกปรกโดยบอกพวกเขาว่า ไม่วา่ ผูอ้ นื่ จะริดรอน
สิทธิพิเศษใดๆ จากพวกเขา พวกเขาสวด
อ้อนวอนได้เสมอ—ในทุ่งของพวกเขาและใน
บ้านของพวกเขา ในครอบครัวของพวกเขา
และในใจของพวกเขา14
แต่แล้วอมิวเล็คพูดกับคนกลุ่มเดียวกันนี้
ซึ่งท�ำให้ตนเองถูกปฏิเสธ ว่า “หลังจากท่าน
[สวดอ้อนวอน] แล้ว, หาก ท่าน ปฏิเสธคน
ขัดสน, และคนเปลือยเปล่า, และไม่เยี่ยม
เยียนคนเจ็บและคนมีทุกข์, และให้ทรัพย์สิน
ของท่าน, หากท่านมี, แก่ผู้ที่ขัดสน—ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ ท่าน, …การสวดอ้อนวอนของท่าน
เปล่าประโยชน์, และไม่ช่วยอะไรท่านเลย,
และท่านเป็นดังคนหน้าซื่อใจคดผู้ปฏิเสธ
ความเชื่อ”15 เป็นค�ำเตือนที่น่าทึ่งมาก ไม่ว่า
จะรวย หรือ จน เราต้อง “ท�ำสุดก�ำลังของเรา”
เมื่อผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือ
ด้วยเกรงว่าข้าพเจ้าจะถูกกล่าวหาว่าน�ำ

เสนอโครงการเพ้อฝันระดับโลกหรือเห็นชอบ
กับการขอทานว่าเป็นธุรกิจที่เติบโต ข้าพเจ้า
รับรองว่าความเคารพทีข่ า้ พเจ้ามีตอ่ หลักธรรม
แห่งความอุตสาหะ ความมัธยัสถ์ การพึ่งพา
ตนเอง และความใฝ่ฝนั นัน้ หนักแน่นเช่นเดียว
กับชายหญิงทุกคนที่มีชีวิตอยู่ เราต้องช่วย
เหลือตัวเราเองก่อนจะขอความช่วยเหลือ
จากผู้อื่น ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าไม่รู้แน่ชัดว่า
ท่านแต่ละคนควรท�ำหน้าที่ของตนอย่างไร
ต่อผู้ที่ไม่ท�ำหรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ตลอด
เวลา แต่ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง
ทราบ พระองค์จะทรงช่วยท่านและน�ำทาง
ท่านในการเป็นสานุศิษย์ที่มีการุณยธรรม
หากท่านต้องการและสวดอ้อนวอน และหา
วิธีรักษาพระบัญญัติที่พระองค์ประทานแก่
เราครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างจริงจัง
ท่านจะตระหนักว่าข้าพเจ้าพูดถึงความ
ต้องการที่ยากยิ่งในสังคม ซึ่งนอกเหนือไป
จากสมาชิกของศาสนจักร โชคดีที่วิถีของ
พระเจ้าในการช่วยเหลือพวกเรากันเองนั้น
ง่ายกว่า ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่สามารถ
ท�ำได้ ต้องรักษากฎแห่งการอดอาหาร อิสยาห์
เขียนว่า
“เราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือ?
…
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“คือการแบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิว การ
น�ำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือ?
และเมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว้
…[เพื่อเจ้าจะ] แก้สายรัดของแอก [และ]…
ปลดปล่อยผูถ้ กู บีบบังคับให้เป็นอิสระ…ไม่ใช่
หรือ?”16
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงปาฏิหาริย์ ทั้งทาง
วิญญาณและทางโลก ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ที่รักษา
กฎแห่งการอดอาหาร ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า โดยแท้แล้ว
ดังที่อิสยาห์บันทึกไว้ ข้าพเจ้าร้องทูลขณะอด
อาหารมากกว่าหนึ่งครั้ง และพระผู้เป็นเจ้า
ตรัสตอบว่า “เราอยู่นี่”17 จงใส่ใจสิทธิพิเศษ
อันศักดิ์สิทธิ์นั้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง จง
เอื้อเฟื้อตามแต่สภาวการณ์ของท่านจะเอื้อ
อ�ำนวยในการบริจาคเงินอดอาหารและการ
บริจาคอื่นๆ เพื่อมนุษยธรรม การศึกษา และ
ผู้สอนศาสนา ข้าพเจ้าสัญญาว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเอื้อเฟื้อต่อท่าน และผู้ที่ได้รับการ
สงเคราะห์จากมือท่านจะเรียกท่านว่าผู้รับพร
ตลอดกาล สมาชิกของศาสนจักรจ�ำนวนมาก
กว่าเจ็ดแสนห้าหมื่นคนได้รับความช่วยเหลือ
จากเงินบริจาคอดอาหารในปีทแี่ ล้วซึง่ จัดการ
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โดยอธิการและประธานสมาคมสงเคราะห์
ผู้อุทิศตน นั่นคือวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจ�ำนวน
มากที่ซาบซึ้งใจ
พี่น้องทั้งหลาย โอวาทเช่นนั้นเรียกร้องให้
ข้าพเจ้าเปิดใจขอบคุณพรต่างๆ ที่ได้มาโดย
ไม่ต้องออกแรง ไม่สมควรได้ และไม่มีที่สิ้น
สุด ทั้งทางโลกและทางวิญญาณ เช่นเดียว
กันกับท่าน ข้าพเจ้าก็ต้องกังวลเรื่องเงินบ้าง
ในบางครั้ง แต่ข้าพเจ้าไม่เคยจน หรือไม่รู้
แม้กระทั่งว่าความยากจนเป็นอย่างไร ยิ่ง
กว่านั้น ข้าพเจ้าไม่ทราบเหตุผลทั้งหมดว่า
ท�ำไมสภาวการณ์ของการเกิด สุขภาพ การ
ศึกษา และโอกาสทางเศรษฐกิจจึงแตกต่าง
กันมากในชีวิตมรรตัยที่นี่ แต่เมื่อข้าพเจ้าเห็น
ความต้องการของหลายๆ คน ข้าพเจ้าทราบ
ว่า “ถ้าไม่ใช่เพราะพระคุณของพระผู้เป็นเจ้า
[ข้าพเจ้า] คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน”18
ข้าพเจ้าทราบด้วยว่าแม้ข้าพเจ้าอาจไม่ใช่ผู้
ดูแลน้อง แต่ข้าพเจ้าก็เป็นพี่ของน้อง และ
“เพราะ [ข้าพเจ้า] ได้รับมากมาย [ข้าพเจ้า]
จึงหมายใจแบ่งปัน”19
ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงแสดงความชืน่ ชมประธาน
โธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน เป็นพรที่ข้าพเจ้า
ได้ร่วมงานกับชายผู้นี้เป็นเวลา 47 ปีแล้ว

และภาพของท่านที่ข้าพเจ้าจะเทิดทูนไว้จน
วันตายคือภาพที่ท่านสวมรองเท้าแตะ บิน
กลับจากเยอรมนีตะวันออกที่เศรษฐกิจพัง
พินาศ เพราะท่านได้ให้เสื้อผ้าและแม้แต่
รองเท้าท่านก็ถอดให้ไป “เท้าของผู้นำ� ข่าว
ซึ่งอยู่บนภูเขานั้น [และเดินหลบหลีกอยู่
ในสนามบิน] ช่างงดงามจริง คือผู้น�ำข่าว
ที่ประกาศสันติภาพ และผู้ที่น�ำข่าวอันน่า
ยินดี”20 มากกว่าชายใดทีข่ า้ พเจ้ารูจ้ กั ประธาน
มอนสัน “ท�ำสุดก�ำลังของท่าน” เสมอส�ำหรับ
แม่ม่ายและลูกก�ำพร้า คนยากจน และผู้ถูก
กดขี่
ปี 1831 ในการเปิดเผยแก่โจเซฟ สมิธ
พระเจ้าตรัสว่าสักวันหนึ่งคนยากจนจะเห็น
อาณาจักรแห่งพระผูเ้ ป็นเจ้ามา “ในเดชานุภาพ
และรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่” เพื่อปลดปล่อย
พวกเขา21 ขอเราจงช่วยให้คำ� พยากรณ์นั้น
เป็นจริงโดยมาในเดชานุภาพและรัศมีภาพ
ของการเป็นสมาชิกในศาสนจักรที่แท้จริง
ของพระเยซูคริสต์เพื่อท�ำสุดก�ำลังของเราใน
การปลดปล่อยใครก็ตามจากความยากจนที่
คุมขังพวกเขาและท�ำลายความฝันมากมาย
ของพวกเขา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนาม
ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระเยซูคริสต์
เอเมน
อ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ลูกา 4:18.
มัทธิว 8:20.
2 นีไฟ 2:14; 3 นีไฟ 9:15.
อิสยาห์ 3:14–15.
สุภาษิต 14:31; 21:13.
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 38:35.
ดู มาระโก 14:4–5; ดู มัทธิว 26:8–9; ยอห์น 12:4–5
ด้วย.
มาระโก 14:6, 8; เพิ่มตัวเอน.
Mother Teresa of Calcutta, My Life for the Poor,
ed. José Luis González-Balado and Janet N.
Playfoot (1985), 20.
ดู Malcolm Muggeridge, Something Beautiful for
God (1986), 28–29, 118–119; ดู ลูกา 15:7 ด้วย.
โมไซยาห์ 4:19.
ดู โมไซยาห์ 4: 11–12, 20, 26.
แอลมา 32:2–3.
ดู แอลมา 34:17–27.
แอลมา 34:28; เพิ่มตัวเอน.
อิสยาห์ 58:6–7.
อิสยาห์ 58:9.
เชื่อว่าเป็นผลงานของ John Bradford; ดู The
Writings of John Bradford, ed. Aubrey
Townsend (1853), xliii.
“เพราะฉันได้รับมากมาย,” เพลงสวด, บทเพลงที่
105. © Harper San Francisco.
อิสยาห์ 52:7.
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 56:18; ดู ข้อ 19 ด้วย.

