โดยเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การสนับสนุน
ศาสดาพยากรณ์

การสนับสนุนศาสดาพยากรณ์ของเราเป็นคำ�มัน่ สัญญาส่วนตัวว่าเราจะทำ�สุด
ความสามารถในการส่งเสริมลำ�ดับความสำ�คัญตามคำ�พยากรณ์ของพวกท่าน

ข

อบคุณประธานอายริงก์สำ�หรับข่าว
สารที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาล
ใจของท่าน พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าขอบ
คุณสำ�หรับศรัทธาและการอุทิศตนของท่าน
เมือ่ วานนี้ เราแต่ละคนได้รบั เชิญให้สนับสนุน
โธมัส เอส. มอนสันในฐานะศาสดาพยากรณ์
ของพระเจ้าและประธานศาสนจักร บ่อยครั้ง
เราร้องเพลง “เราขอบพระทัยสำ�หรับศาสดา”1
เราเข้าใจจริงๆ หรือไม่ว่านั่นหมายความว่า
อย่างไร ลองนึกถึงสิทธิพิเศษที่พระเจ้าประทานแก่เราในการสนับสนุนศาสดาพยากรณ์
ของพระองค์ ซึ่งคำ�แนะนำ�ของท่านบริสุทธิ์
สะอาด ไม่ได้รบั แรงจูงใจจากความปรารถนา
ส่วนตัวใดๆ ทัง้ สิน้ และเป็นความจริงอย่างทีส่ ดุ !
เราจะสนับสนุนศาสดาพยากรณ์ได้อย่างไร
นานมาแล้วก่อนจะเป็นประธานศาสนจักร
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธอธิบายว่า “หน้าที่
ส�ำคัญประการหนึ่งซึ่งตกอยู่กับวิสุทธิชนผู้…
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของศาสนจักร คือเขาจะ
สนับสนุนไม่เพียงโดยการยกมือซึ่งเป็นแค่รูป
แบบเท่านั้น แต่ต้องสนับสนุนใน การกระท�ำ
และในความจริงด้วย”2
ข้าพเจ้าจ�ำได้ดีถึง “การกระท�ำ” ที่พิเศษ
สุดของข้าพเจ้าในการสนับสนุนศาสดาพยากรณ์ ในฐานะแพทย์และศัลยแพท์หัวใจ
ข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการผ่าตัดหัวใจ
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ของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์
เมื่อปี 1972 ขณะที่ท่านรักษาการประธาน
โควรัมอัครสาวกสิบสอง ท่านจ�ำเป็นต้อง
ได้รับการผ่าตัดที่ซับซ้อนมาก แต่ข้าพเจ้า
ไม่มีประสบการณ์ในกระบวนการเช่นนั้นกับ
คนไข้อายุ 77 ปีผู้มีหัวใจล้มเหลว ข้าพเจ้า
ไม่แนะน�ำให้ผ่าตัดและได้เรียนชี้แจงให้
ประธานคิมบัลล์กับฝ่ายประธานสูงสุดทราบ
แต่ด้วยศรัทธา ประธานคิมบัลล์เลือกจะท�ำ
การผ่าตัด เพียงเพราะฝ่ายประธานสูงสุด
แนะน�ำให้ทำ� นั่นแสดงให้เห็นว่าท่านสนับสนุนผู้น�ำของท่าน! และการตัดสินใจของ
ท่านท�ำเอาข้าพเจ้าตัวสั่น!
ขอบพระทัยพระเจ้าที่การผ่าตัดประสบ
ความส�ำเร็จ เมื่อหัวใจของประธานคิมบัลล์
เต้นอีกครั้ง มันเต้นด้วยพลังอันยิ่งใหญ่!
ในวินาทีนั้น ข้าพเจ้าได้รับประจักษ์พยาน
ชัดเจนจากพระวิญญาณว่าวันหนึ่งชายผู้นี้
จะเป็นประธานของศาสนจักร!3
พวกท่านรูว้ า่ ผลเป็นอย่างไร เพียง 20 เดือน
ต่อมา ประธานคิมบัลล์กลายเป็นประธาน
ของศาสนจักร และท่านน�ำอย่างองอาจกล้า
หาญเป็นเวลาหลายปี
ตัง้ แต่นนั้ มาเราได้สนับสนุนประธานเอสรา
แทฟท์ เบ็นสัน ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู.
ฮันเตอร์ ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ และ

ประธานโธมัส เอส. มอนสันเป็นประธาน
ศาสนจักร—เป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริง!
พี่น้องที่รัก สิ่งหนึ่งที่การฟื้นฟูท�ำไว้ คือ
ท�ำลายความเชื่อเก่าแก่ที่ว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงหยุดตรัสกับบุตรธิดาของพระองค์แล้ว
ไม่มีสิ่งใดนอกเหนือจากความจริงนี้ ศาสดา
พยากรณ์เป็นผูน้ ำ� ศาสนจักรของพระผูเ้ ป็นเจ้า
ในทุกสมัยการประทาน ตั้งแต่อาดัมจนถึง
ปัจจุบัน4 ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์—ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
และพระพันธกิจตลอดจนการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ของพระองค์บนแผ่นดินโลก5 เรายกย่อง
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์ของสมัยการประทานสุดท้ายนี้
และเรายกย่องชายทุกคนที่รับช่วงต่อจาก
ท่านเป็นประธานศาสนจักร
เมื่อเราสนับสนุนศาสดาพยากรณ์และ
ผู้น�ำคนอื่นๆ6 เราอ้างกฎแห่งความเห็นชอบ
ร่วมกัน เพราะพระเจ้าตรัสว่า “จะไม่ให้แก่
ใครเลยที่จะออกไปสั่งสอนกิตติคุณของเรา,
หรือเสริมสร้างศาสนจักรของเรา, เว้นแต่เขา
จะได้รับแต่งตั้งโดยคนใดคนหนึ่งที่มีสิทธิอ�ำนาจ, และเป็นที่รู้แก่ศาสนจักรว่าเขามี
สิทธิอ�ำนาจและได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ
โดยผู้น�ำของศาสนจักร”7
ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเจ้า สิ่ง
นี้ให้ความมั่นใจและศรัทธาแก่เราขณะที่เรา
พยายามท�ำตามพระบัญชาจากพระคัมภีร์
ให้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า8 ผ่านเสียง
ของศาสดาพยากรณ์ ผู้รับใช้ของพระองค์9
ผู้น�ำทุกคนในศาสนจักรของพระเจ้าได้รับ

เรียกโดยสิทธิอำ� นาจที่ถูกต้อง ไม่มีศาสดา
พยากรณ์หรือผู้นำ� คนใดในศาสนจักรนี้ที่แต่ง
ตัง้ ตนเอง ไม่มศี าสดาพยากรณ์คนใดมาจาก
การเลือกตั้ง พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่า
“ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่าน
และแต่งตั้งท่าน”10 ข้าพเจ้ากับท่านไม่ได้
“ลงคะแนนเสียง” เลือกผู้น�ำศาสนจักรไม่ว่า
จะในระดับใดก็ตาม แต่เรามีสิทธิพิเศษใน
การสนับสนุนพวกเขา
วิถีของพระเจ้าแตกต่างจากวิถีของมนุษย์
วิถีของมนุษย์นำ� เอาผู้คนออกจากต�ำแหน่ง
หรือธุรกิจเมื่อพวกเขาชราภาพหรือพิการ แต่
วิถีของมนุษย์ไม่ใช่และจะไม่มีวันเป็นวิถีของ
พระเจ้า การสนับสนุนศาสดาพยากรณ์ของ
เราเป็นค�ำมั่นสัญญาส่วนตัวว่าเราจะท�ำสุด
ความสามารถในการส่งเสริมล�ำดับความ
ส�ำคัญตามค�ำพยากรณ์ของพวกท่าน การ
สนับสนุนของเราเป็นตัวบ่งชี้ที่เหมือนค�ำ
ปฏิญาณว่าเรารับรู้ว่าการเรียกเป็นศาสดา
พยากรณ์ของพวกท่านถูกต้องและผูกมัด
เราไว้
ยี่สิบหกปีก่อนที่เอ็ลเดอร์จอร์จ อัลเบิร์ต
สมิธจะเป็นประธานศาสนจักร ท่านกล่าวว่า
“ข้อผูกมัดที่เราท�ำเมื่อเรายกมือ…ถือเป็นข้อ
ผูกมัดอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด มิได้ หมายความว่า
เราจะไปตามทางของเราอย่างเงียบๆ และ
เต็มใจให้ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าก�ำกับ

ดูแลงานนี้ แต่หมายความว่า…เราจะสนับสนุนท่าน เราจะสวดอ้อนวอนให้ท่าน เราจะ
ปกป้องชื่อเสียงอันดีของท่าน และเราจะ
พยายามท�ำตามค�ำแนะน�ำของท่านเมื่อพระเจ้าทรงบัญชาท่าน”11
พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูท่ รงน�ำศาสนจักร
ทีด่ ำ� รงอยูข่ องพระองค์!12 พระเจ้าทรงเปิดเผย
พระประสงค์ของพระองค์ส�ำหรับศาสนจักร
แก่ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ เมื่อวานนี้
หลังจากเราได้รับเชิญให้สนับสนุนโธมัส เอส.
มอนสันเป็นประธานศาสนจักร เรามีสิทธิ
พิเศษที่ได้สนับสนุนท่าน ที่ปรึกษาในฝ่าย
ประธานสูงสุด และสมาชิกโควรัมอัครสาวก
สิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้
และผู้เปิดเผย ลองคิดดู! เราสนับสนุนชาย
15 คนเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ ป็นเจ้า!
พวกท่านถือกุญแจฐานะปุโรหิตทั้งหมดที่เคย
ประสาทแก่มนุษย์ในสมัยการประทานนี้
การเรียกชาย 15 คนสูค่ วามเป็นอัครสาวก
ศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองที่ดีเยี่ยมแก่เราใน
ฐานะสมาชิกของศาสนจักร เพราะเหตุใด
หรือ เพราะการตัดสินใจของผู้น�ำเหล่านี้ต้อง
เป็นเอกฉันท์13 ลองนึกดูว่าพระวิญญาณ
ต้องทรงดลใจทั้ง 15 คนอย่างไรเพื่อท�ำให้
เกิดความเป็นเอกฉันท์ ทั้ง 15 คนนี้มีภูมิหลัง
ทางการศึกษาและงานอาชีพที่หลากหลาย
และมีความเห็นที่แตกต่างกันในหลายเรื่อง

เชื่อข้าพเจ้าเถิด! ชาย 15 คนนี้—ศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย—รู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรเมื่อมีความเป็น
เอกฉันท์! พวกท่านมีค�ำมั่นสัญญาที่จะต้อง
เห็นพระประสงค์ของพระเจ้าส�ำเร็จลุลว่ งอย่าง
แท้จริง ค�ำสวดอ้อนวอนของพระเจ้าเป็น
แบบแผนให้ชายทั้ง 15 คนนี้เมื่อพวกท่าน
สวดอ้อนวอนว่า “ขอให้พระประสงค์ของ
พระองค์เป็นไปบนแผ่นดินโลกดังที่เป็นไป
ในสวรรค์”14
อัครสาวกทีม่ อี าวุโสสูงสุดในต�ำแหน่งอัครสาวกเป็นผู้ควบคุม15 โดยปกติ ระบบอาวุโส
จะน�ำชายที่สูงวัยกว่ามาสู่ต�ำแหน่งประธาน
ของศาสนจักร16 สิ่งนี้ให้ความต่อเนื่อง วุฒิภาวะสูง ประสบการณ์ และการเตรียมพร้อม
อันยาวนาน ดังที่พระเจ้าทรงน�ำทาง
พระเจ้าพระองค์เองทรงสถาปนาศาสนจักรในสมัยนี้ พระองค์ทรงจัดตั้งระบบการ
ปกครองอันน่าอัศจรรย์ซงึ่ มีตำ� แหน่งซ�ำ้ ส�ำรอง
และบุคลากรรักษาการ ระบบนี้ให้ความเป็น
ผู้น�ำตามค�ำพยากรณ์แม้จะมีความเจ็บป่วย
ทุพพลภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งมาพร้อมกับ
วัยที่สูงขึ้น17 มีดุลยภาพและเครื่องคุ้มกัน
มากมายจนไม่มีใครสามารถน�ำศาสนจักรไป
ในทางที่ผิดได้ ผู้น�ำระดับอาวุโสได้รับการ
สอนพิเศษอย่างสม�่ำเสมอเพื่อว่าสักวันหนึ่ง
พวกท่านจะพร้อมรับต�ำแหน่งในสภาสูงสุด
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 0 1 4
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พวกท่านเรียนรู้ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าผ่านการกระซิบของพระวิญญาณ
ขณะรับใช้เป็นทีป่ รึกษาทีห่ นึง่ ของประธาน
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ผู้ซึ่งในเวลานั้นก�ำลัง
เข้าใกล้จุดสิ้นสุดของชีวิตมรรตัย ประธาน
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์อธิบายว่า
“หลักธรรมและระเบียบปฏิบัติซึ่งพระเจ้า
ทรงจัดตั้งไว้เพื่อปกครองศาสนจักรของพระองค์เตรียมไว้สำ� หรับ…ทุกสภาวการณ์ เป็น
สิ่งส�ำคัญ…ที่จะไม่มีข้อสงสัยหรือข้อกังวล
เกี่ยวกับการปกครองของศาสนจักรและการ
ใช้ของประทานแห่งการพยากรณ์ รวมถึงสิทธิ์
แห่งการดลใจและการเปิดเผยในการบริหาร
กิจจานุกิจและโครงการของศาสนจักรเมื่อ
ประธานอาจป่วยหรือไม่สามารถท�ำงานได้
เต็มที่
“ฝ่ายประธานสูงสุดและสภาอัครสาวก
สิบสองได้รับเรียกและแต่งตั้งให้ถือกุญแจ
แห่งฐานะปุโรหิต พวกท่านมีสิทธิอ�ำนาจและ
หน้าที่รับผิดชอบในการปกครองศาสนจักร
เพื่อจะปฏิบัติศาสนพิธี อรรถาธิบายหลัก
ค�ำสอน ตลอดจนสถาปนาและด�ำรงรักษา
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ระเบียบปฏิบัติเหล่านั้น”
ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวต่อไปว่า
“เมื่อประธานป่วยหรือไม่สามารถท�ำงาน
ได้อย่างเต็มที่ในทุกหน้าที่ของต�ำแหน่งท่าน
ที่ปรึกษาทั้งสองของท่านร่วมกันเป็นโควรัม
ฝ่ายประธานสูงสุด พวกท่านจะด�ำเนินงาน
ประจ�ำวันของฝ่ายประธานต่อไป…
“…แต่คำ� ถามส�ำคัญเรือ่ งนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ โครงการ หรือหลักค�ำสอนจะได้รับ
พิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับการสวดอ้อนวอนโดยฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบ
สองร่วมกัน”18
ปีทผี่ า่ นมา เมือ่ ประธานมอนสันมาถึงเหตุการณ์ส�ำคัญของการครบรอบ 5 ปีในการ
รับใช้เป็นประธานศาสนจักร ท่านไตร่ตรอง
ถึง 50 ปีของท่านในการรับใช้เป็นอัครสาวก
ท่านกล่าวว่า “สุดท้ายแล้วความชราภาพก็
จะมาถึงเราทุกคน อย่างไรก็ตาม เราเปล่ง
เสียงร่วมกับกษัตริย์เบ็นจามิน ผู้กล่าวว่า…
‘ข้าพเจ้าก็เหมือนตัวท่าน, ต้องอยู่ภายใต้
ความอ่อนแอทุกอย่างทางร่างกายและจิตใจ;
กระนั้น ข้าพเจ้าได้รับเลือก…และได้รับการ

อุทิศถวายโดยบิดาข้าพเจ้า, …และได้รับการ
ดูแลและการปกปักรักษาโดยเดชานุภาพอัน
หาที่เปรียบมิได้ของพระองค์, ให้รับใช้ท่าน
ด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละก�ำลัง
ซึ่งพระเจ้าประทานให้ข้าพเจ้า’ (โมไซยาห์
2:11)”
ประธานมอนสันกล่าวต่อไปว่า “แม้จะมี
ความท้าทายทางสุขภาพที่อาจมาหาเรา แม้
จะมีความอ่อนแอทางร่างกายหรือจิตใจ แต่
เรารับใช้ด้วยสุดความสามารถของเรา ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่าศาสนจักรอยู่ในมือที่ดี
ระบบทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ส�ำหรับสภาแห่งฝ่ายประธาน
สูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองรับรอง
[เรา] ว่าศาสนจักรจะอยู่ในมือที่ดีเสมอ และ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ต้องกังวลหรือกลัว
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่ง
เราด�ำเนินตาม นมัสการ และรับใช้ ทรงเป็น
ผู้น�ำอยู่เสมอ”19
ขอบคุณประธานมอนสันส�ำหรับความจริง
เหล่านั้น! ขอบคุณส�ำหรับแบบอย่างและการ
อุทิศตนรับใช้ตลอดวันเวลาของท่าน ข้าพเจ้า
ขอพูดแทนสมาชิกศาสนจักรทั่วโลกในการ
พร้อมใจกันแสดงความขอบคุณท่านอย่าง
จริงใจ เรายกย่องท่าน! เรารักท่าน! เราสนับสนุนท่าน ไม่เพียงการยกมือเท่านั้น แต่ทั้ง
สุดใจและสุดความพยายามอุทิศถวายตน
ของเรา “เราสวดให้ทา่ นเสมอ ศาสดาทีร่ กั ”!20
อย่างนอบน้อมและศรัทธากล้า ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
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ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

จงดำ�เนินชีวิตตาม
ถ้อยคำ�ของศาสดา
พยากรณ์

เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ เราสนับสนุน
ศาสดาพยากรณ์และเลือกดำ�เนินชีวิตตามถ้อยคำ�ของท่าน

พ

ระบิดาในสวรรค์ทรงรักลูกๆ ของ
พระองค์ทุกคน ปรารถนาให้พวก
เขารู้และเข้าใจแผนแห่งความสุข
ดังนั้น พระองค์ทรงเรียกศาสดาพยากรณ์
ผู้ได้รับการแต่งตั้งด้วยอำ�นาจและสิทธิ
อำ�นาจให้กระทำ�ในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อความรอดของลูกๆ ของพระองค์
พวกท่านเป็นผู้สื่อสารแห่งความชอบธรรม
พยานของพระเยซูคริสต์ และอำ�นาจอัน
ไม่มีที่สุดแห่งการชดใช้ของพระองค์ พวก
ท่านถือกุญแจของอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้า
บนแผ่นดินโลกและมีสิทธิอำ�นาจในการ
ประกอบศาสนพิธีแห่งความรอด
ในศาสนจักรทีแ่ ท้จริงของพระเจ้า “ไม่มใี คร
เลยเว้นแต่คนเดียวเท่านั้นบนแผ่นดินโลกใน
เวลาใดเวลาหนึ่งที่ได้รับการประสาทอ�ำนาจ
นี้และกุญแจทั้งหลายของฐานะปุโรหิตนี้”1
เราสนับสนุนประธานโธมัส เอส. มอนสันใน
ฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิด
เผย ท่านเปิดเผยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อ
น�ำทางและก�ำกับดูแลศาสนจักร ทั้งหมด
ดังประธานเจ. รูเบน คลาร์ก จูเนียร์อธิบาย

ว่า “ประธานศาสนจักร…เท่านั้นมีสิทธิ์รับ
การเปิดเผยเพื่อศาสนจักร”2
เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต พระเจ้า
ทรงบัญชาผู้คนของศาสนจักรว่า
“เจ้าจงเอาใจใส่ถ้อยค�ำและบัญญัติ ทั้ง
หมด ของเขา ซึ่งเขาจะให้แก่เจ้าเมื่อเขาได้
รับมัน, โดยเดินอยู่ในความบริสุทธิ์ทั้งมวล
ต่อหน้าเรา;
“เพราะค�ำของเขาเจ้าจงรับ, ราวกับมาจาก
ปากเราเอง, ด้วยความอดทนอย่างที่สุดและ
ศรัทธา.
“เพราะโดยท�ำสิ่งเหล่านี้ประตูแห่งนรกจะ
เอาชนะเจ้าไม่ได้”3
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์
ของสวรรค์ เราสนับสนุนศาสดาพยากรณ์
และเลือกด�ำเนินชีวิตตามถ้อยค�ำของท่าน
เราสนับสนุนทีป่ รึกษาของประธานมอนสัน
และโควรัมอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยด้วย “พวก
ท่านมีสทิ ธิ พลังและสิทธิอำ� นาจทีจ่ ะประกาศ
พระด�ำริและพระประสงค์ของ [พระเจ้า]…
โดยขึ้นอยู่กับ…ประธานศาสนจักร”4 พวก
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 0 1 4
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