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ฟิลิปปินส์
ไต้ฝุ่นไห่เยียนระดับ 5 ทิ้งร่องรอยความ 

เสยีหายและความทกุข์ยากไว้อย่างกว้างขวาง  
หลายเมืองราพณาสูร ชีวิตคนมากมายสูญ
สิ้น บ้านเรือนหลานล้านหลังเสียหายรุนแรง 
และระบบบรกิารพ้ืนฐานเช่น นำา้ ท่อนำา้ทิง้ 

พี่
น้องที่รัก ข้าพเจ้ารักฐานะปุโรหิต 
และรักการอยู่กับท่าน  ข้าพเจ้า
ซาบซึ้งใจยิ่งนักที่เราได้รับใช้ด้วย

กันในอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่นี้
เราอยู่ในยุคที่น่าอัศจรรย์  ความก้าวหน้า

ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนมากมาย  แต่มีหลัก 
ฐานแสดงให้เห็นความทุกข์ยากเดอืดร้อนใหญ่ 
หลวงของมนุษย์เช่นกัน นอกจากสงคราม
และข่าวลือเรื่องสงครามแล้ว ภัยธรรมชาติที่
เพิ่มขึ้น—รวมไปถึงอุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดิน
ไหว และโรคภัยไข้เจ็บ—กำาลังส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตหลายล้านคนทั่วโลก

ผูน้ำาศาสนจักรตระหนักและต่ืนตัวเก่ียวกับ 
ความผาสกุของลกูๆ พระผู้เป็นเจ้าทุกแห่งหน 
เมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำาได้ไม่ว่าที่ใดศาสนจักรจะ
ให้ความช่วยเหลือยามคับขันเพ่ือช่วยเหลือ
คนทุกข์ยากเดือดร้อน  ตัวอย่างเช่นในเดือน
พฤศจิกายน  ไต้ฝุ่นไห่เยียนถล่มหมู่เกาะ

และไฟฟ้าใช้การไม่ได้
ศาสนจักรให้ความช่วยเหลือทันทีหลัง

เกิดภัยพิบัติครั้งนี้ สมาชิกศาสนจักรที่อยู่ใน
ฟิลิปปินส์ระดมพลช่วยพี่น้องชายหญิงโดย
จัดหาอาหาร นำ้า เครื่องนุ่งหุ่ม และชุดสุข
อนามัยให้ทั้งสมาชิกและผู้ไม่เป็นสมาชิก

อาคารศาสนจักรกลายเป็นสถานพักพิง
ของคนไร้ที่อยู่อาศัยหลายพันคน  ศาสนจักร
ได้ประเมินสภาพและความปลอดภัยของ 
สมาชิกทุกคนภายใต้การนำาของฝ่ายประธาน 
ภาคและผู้นำาฐานะปุโรหิตในท้องที่ซึ่งหลาย 
ท่านสูญเสียทุกอย่างที่มี แผนซึ่งได้รับการ
ดลใจเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพ
ความเป็นอยูแ่ละการพ่ึงพาตนเองของสมาชกิ

ศาสนจักรจัดหาแหล่งช่วยให้สมาชิกสร้าง
ที่พักและบ้านไม้ขึ้นอีกครั้ง  นี่ไม่ได้เป็นเพียง
การให้เปล่า  แต่สมาชิกได้รับการฝึกฝนและ
ลงแรงที่จำาเป็นเพื่อตนเองและคนอื่นๆ

พรประการหนึง่ท่ีได้จากการนีค้อืเมือ่สมาชกิ 
พัฒนาทักษะงานไม้ การเดินท่อประปา และ
ทักษะอื่นด้านการก่อสร้าง พวกเขาสามารถ
หาโอกาสทำางานเหล่านีไ้ด้เมือ่เมอืงและชมุชน 
ใกล้เคียงเริ่มสร้างอีกครั้ง

การดูแลคนยากจนและคนขัดสนเป็นหลัก

ค�าสอนพระกิตติคุณพื้นฐาน และเป็นองค์

ประกอบส�าคัญในแผนแห่งความรอดอันเป็น

นิรันดร์

ก่อนการปฏิบัติศาสนกิจมรรตัย พระเยโฮ-
วาห์ทรงประกาศผ่านศาสดาพยากรณ์ของ
พระองค์ว่า “เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไป
จากแผ่นดิน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชา
ท่านว่า ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อ 
พี่น้องของท่าน คือต่อคนขัดสนคนยากจนซึ่ง
อยู่ในแผ่นดินของท่าน”1

ในสมัยของเรา การดูแลคนยากจนและ
คนขัดสนเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของ
ศาสนจักรท่ีพระเจ้าทรงกำาหนดไว้เพ่ือช่วย
ให้แต่ละบุคคลและครอบครัวคู่ควรกับความ
สูงส่ง2

การดูแลคนยากจนและคนขัดสนมุ่งหวัง
ทั้งความรอดฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ รวม
ถึงการรับใช้ของสมาชิกศาสนจักรแต่ละคน
ขณะพวกเขาดูแลคนยากจนและคนขัดสน 
ตลอดถึงสวัสดิการศาสนจักร ซึ่งบริหารผ่าน

เมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำาได้ไม่ว่าที่ใดศาสนจักร 

จะให้ความช่วยเหลือยามคับขันต่อคนทุกข์ยาก

เดือดร้อน

โดยอธิการดีน เอ็ม. เดวีส
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายอธิการควบคุม

กฎแห่งการอดอาหาร: 
ความรับผิดชอบส่วน
ตัวในการดูแลคน
ยากจนและคนขัดสน
ในฐานะผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด เรามีความรับผิดชอบส่วนตัว 
ในการดูแลคนยากจนและคนขัดสน
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และเมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว ้
ทัง้ไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาตขิองเจ้าไม่ใช่หรอื?”4

ต่อจากน้ันอิสยาห์ได้ระบุพรวิเศษสุดท่ี
พระเจ้าทรงสัญญากับผู้เชื่อฟังกฎแห่งการ
อดอาหารดังนี้

“แล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าเหมอืน 
รุ่งอรุณ และการรักษาแผลของเจ้าจะมีขึ้น
อย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะเดิน
นำาหน้าเจ้า และพระสิริของพระยาห์เวห์จะ
ระวังหลังเจ้า

“แล้วเมื่อเจ้าทูลพระยาเวห์จะทรงตอบ  
เมื่อเจ้าร้องทูลพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่นี่ …

“และถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่ผู้หิวโหย 
และทำาให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มเอิบ แล้วความ
สว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืด และความ
มืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวัน

“และพระยาห์เวห์จะทรงนำาเจ้าอย่างต่อ
เนื่อง และทำาให้ตัวเจ้าอิ่มเอิบในที่แห้งแล้ง”5

เกี่ยวกับพระคัมภีร์ข้อนี้ ประธานฮาโรลด์ 
บี. ลีกล่าวว่า “พรมหาศาลที่มา [จากการอด
อาหาร] ชัดเจนมากในทุกสมัยการประทาน 
และข้อนี้พระเจ้าทรงบอกเราผ่านศาสดา
พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ท่านนี้ถึงสาเหตุที่ต้องมี
การอดอาหารและพรที่มาจากการอดอาหาร  
…ถ้าท่านวิเคราะห์ … หนังสืออิสยาห์บทที ่
58 ท่านจะพบเหตุผลว่าเหตุใดพระเจ้าทรง
ต้องการให้เราจ่ายเงนิบรจิาคอดอาหาร ทำาไม 
พระองค์ทรงต้องการให้เราอดอาหาร  นั่นก็
เพราะจะทำาให้เราคู่ควรเรียกหาและพระเจ้า
จะทรงตอบ  เราสามารถร้องทูลและพระเจ้า
จะทรงตอบว่า ‘เราอยู่นี่’”

ประธานลีเพิ่มเติมว่า “เราต้องการอยู่ใน
สภาพที่เราเรียกหาและพระองค์จะไม่ทรง
ตอบอย่างน้ันหรือ  เราจะร้องทูลในความ
ทุกข์ของเราและพระองค์จะไม่ทรงอยู่กับเรา
อย่างน้ันหรือ  ข้าพเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วท่ี
เราต้องตรึกตรองหลักพ้ืนฐานเหล่านี้เพราะ
วันเหล่านี้อยู่ข้างหน้าเมื่อเราจะต้องการพร
ของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการพิพากษา
จะเทลงมาโดยมิได้เจือจางบนทั้งผืนแผ่นดิน
โลก”6

ศาสดาพยากรณ์ที่รักของเรา ประธาน

ผู้มีอำานาจฐานะปุโรหิต
ส่วนสำาคัญต่อแผนของพระเจ้าในการ

ดูแลคนยากจนและคนขัดสนคือ กฎแห่งการ

อดอาหาร  “พระเจ้าทรงจัดตั้งกฎแห่งการอด
อาหารและเงินบริจาคอดอาหารเพื่อเป็นพร
แก่ผู้คนของพระองค์และเปิดโอกาสให้รับใช้
ผู้ขัดสน”3

ในฐานะผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด เราม ี
ความรบัผิดชอบส่วนตวัในการดแูลคนยากจน 
และคนขัดสน  สมาชิกที่ซื่อสัตย์ทุกแห่งหน
ช่วยโดยอดอาหารทุกเดือน—ไม่กินและดื่ม 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง—แล้วบริจาคเงินอด
อาหารให้ศาสนจักรอย่างน้อยเท่ากับค่า
อาหารที่พวกเขาจะรับประทาน

เราควรพิจารณาและสอนถ้อยคำาของอิส- 
ยาห์ร่วมกับการสวดอ้อนวอนในบ้านทุกหลัง

“เราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือ? 
คือการแก้พันธนะอธรรม การแก้สายรัดของ
แอก การปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็น
อิสระ และการหักแอกทั้งหมดเสีย

“คือการแบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิว การ 
นำาคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือ?  

โธมัส เอส. มอนสันได้แสดงประจักษ์พยาน 
ของท่านเก่ียวกบัหลกัธรรมเหล่านี—้ประจกัษ์ 
พยานจากประสบการณ์ส่วนตัว  ท่านกล่าว
ว่า “ไม่มีสมาชิกศาสนจักรคนใดที่ช่วยคน
ขัดสนแล้วจะลืมประสบการณ์นั้นหรือเสียใจ
ที่ได้ทำา ความอุตสาหะ ความมัธยัสถ์ การ
พึ่งพาตนเอง และการแบ่งปันกับผู้อื่นไม่ใช่
เรื่องใหม่สำาหรับเรา”7

พ่ีน้องทัง้หลาย สมาชกิศาสนจกัรของพระ- 
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นผู้ทำา
พันธสัญญาและรักษาพระบัญญัติ  ข้าพเจ้า
นึกไม่ออกว่ามีกฎข้อใด พระบัญญัติข้อใดซึ่ง
หากรักษาอย่างซื่อสัตย์จะรักษาได้ง่ายและ
ให้พรใหญ่หลวงมากไปกว่ากฎแห่งการอด
อาหาร  เมื่อเราอดอาหารและบริจาคเงินอด
อาหารอย่างซื่อสัตย์เราบริจาคสิ่งที่มีราคา
เท่าค่าอาหารเข้าคลังของพระเจ้า  เราไม่ต้อง
เสียสละเงินเกินกว่าที่เราใช้จ่ายปกติ  ขณะ
เดียวกันเราได้รับสัญญาพรที่พิเศษยิ่งกว่านั้น
ตามที่ได้กล่าวมา

กฎแห่งการอดอาหารประยุกต์ใช้กบัสมาชกิ 
ทุกคน  แม้แต่เด็กเล็กเราก็สอนให้อดอาหาร
ได้ โดยเริ่มอดหน่ึงมื้อ แล้วก็สองมื้อเท่าท่ี
พวกเขาจะสามารถเข้าใจและรักษากฎแห่ง
การอดอาหารได้  สามีภรรยา สมาชิกโสด 
เยาวชน และเด็กควรเริ่มอดอาหารด้วยการ
สวดอ้อนวอน แสดงความกตัญญูต่อพรใน
ชีวิตขณะแสวงหาพรของพระเจ้าและพลัง
ตลอดช่วงอดอาหาร สัมฤทธิผลโดยครบถ้วน 
ของกฎแห่งการอดอาหารเกิดขึ้นเมื่อมอบเงิน
บริจาคอดอาหารให้อธิการผู้เป็นตัวแทนของ
พระเจ้า

อธิการทั้งหลาย ท่านกำากับดูแลสวัสดิการ
ในวอร์ด  ท่านได้รับบัญชาจากเบื้องบนให้ 
เสาะหาและดูแลคนยากจน  ด้วยการสนับ- 
สนุนของประธานสมาคมสงเคราะห์และผู้
นำาโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เป้า
หมายของท่านคือช่วยให้สมาชิกช่วยเหลือ 
ตนเองและพึ่งพาตนเอง ท่านดูแลความต้อง 
การฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณของสมาชิก
โดยใช้เงินบริจาคอดอาหารอย่างระมัดระวัง
สนับสนุนชั่วคราวและเสริมแหล่งช่วยจาก
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อดอาหารจะพบความสำาเร็จเพิ่มขึ้นในความ
รับผิดชอบศักดิ์สิทธิ์นี้”8

อธิการทั้งหลาย จำาไว้ว่าสภาวการณ์แตก
ต่างหลากหลายในแต่ละภาคและในแต่ละ 
ประเทศ  สมาชิกโควรัมฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนในเขตที่ท่านอยู่อาจติดต่อทีละบ้าน 
ไม่ได้ แต่เราเชื้อเชิญให้ท่านพิจารณาคำาแนะ 
นำาของท่านศาสดาพยากรณ์ร่วมกับการสวด 
อ้อนวอนและแสวงหาการดลใจให้รู้วิธีท่ี
เหมาะสมเพื่อผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
ในวอร์ดของท่านจะได้ขยายฐานะปุโรหิต
โดยมีส่วนร่วมในการรวบรวมเงินบริจาคอด
อาหาร

ใน 3 นีไฟ บทที่ 27 พระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระ- 
ชนม์ตรัสถามดังนี้ “เจ้าควรเป็นคนอย่างไร
เล่า?” พระองค์ตรสัตอบว่า “แม้ดงัทีเ่ราเป็น”9  
ขณะที่เรารับพระนามของพระคริสต์ไว้กับ
เราและพยายามทำาตามพระองค์ เราจะได้
รับรูปลักษณ์ของพระองค์ไว้ในสีหน้าของเรา
และเป็นเหมือนพระองค์มากข้ึน  การดูแล
คนยากจนและคนขัดสนมีอยู่ในการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด มีอยู่ในทุก
สิ่งที่พระองค์ทรงทำา  พระองค์ทรงเอื้อมไป 
หาทุกคนและพยุงเราขึ้น  แอกของพระองค ์

เครอืญาตแิละชมุชน เมือ่ท่านใช้กุญแจฐานะ 
ปุโรหิตร่วมกับการสวดอ้อนวอนและเล็งเห็น 
ถึงการช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสน 
ท่านจะมีความเข้าใจว่าการใช้เงินบริจาคอด
อาหารที่ถูกต้องคือความปรารถนาที่จะช่วย
เพื่อประทังชีวิตไม่ใช่รูปแบบการดำาเนินชีวิต

ประธานโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ทั้งหลาย ท่านถือกุญแจและมีอำานาจปฏิบัติ
ศาสนพิธีภายนอก ท่านทำางานกับอธิการและ 
สอนสมาชิกโควรัมเก่ียวกับหน้าท่ีในฐานะ
ปุโรหิตและในการค้นหาสมาชิกศาสนจักร
เพ่ือเปิดโอกาสให้คนเหล่าน้ันบรจิาคอดอาหาร 
ขณะที่ท่านผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ขยายหน้าที่รับผิดชอบฐานะปุโรหิตของท่าน
และขยายโอกาสนี้ให้สมาชิกทุกคน ท่านมัก
ทำาให้พรที่สัญญาไว้ของการอดอาหารไปถึง
ผู้ต้องการพรเหล่านั้นมากที่สุด  แล้วท่านจะ
เห็นว่าเจตนารมณ์ของการดูแลคนยากจน
และคนขัดสนมีพลังทำาให้ใจท่ีแข็งกระด้าง
อ่อนลงและเป็นพรแก่ชีวิตคนท่ีอาจจะมา
โบสถ์ไม่บ่อยนัก

ประธานมอนสันกล่าวไว้ว่า “อธิการเหล่า
นั้นที่จัดระเบียบให้โควรัมฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนมีส่วนร่วมในการรวบรวมเงินบริจาค

ง่าย และภาระของพระองค์เบา  ข้าพเจ้าเชื้อ
เชิญเราแต่ละคนให้เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้
รอดมากขึ้นโดยดูแลคนยากจนและคนขัดสน 
โดยรักษากฎแห่งการอดอาหารอย่างซื่อสัตย์  
และโดยบริจาคเงินอดอาหารอย่างเอื้อเฟื้อ   
ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างอ่อนน้อมว่าการดูแล
คนยากจนและคนขัดสนเป็นการสะท้อนให้
เห็นวุฒิภาวะทางวิญญาณและจะเป็นพรทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ  ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ 
พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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