6. หลักธรรมแห่งการสนับสนุนผูน้ ำ� เป็นพืน้ ฐานตลอด
ทั่วศาสนจักรของพระเจ้า  บุคคลคนหนึ่งจะได้รับ
การสนับสนุนก่อนได้รับการวางมือมอบหน้าที่
การเรียกหรือก่อนได้รับแต่งตั้งสู่ต�ำแหน่งในฐานะ
ปุโรหิต.
7. หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 42:11 ระเบียบปฏิบัติ
ของการสนับสนุนผู้น�ำของเรามีใช้เมื่อวันที่ 6
เมษายน ค.ศ. 1830 เมื่อศาสนจักรได้รับการจัดตั้ง
และในเดือนมีนาคมปี 1836 เมื่อสมาชิกในฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองได้รับ
การสนับสนุนเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และ
ผู้เปิดเผย (ดู History of the Church, 1:74–77;
2:417).
8. พระคัมภีร์มอรมอนเตือนถึงอันตรายถ้าเราไม่ใส่ใจ
ค�ำสอนของศาสดาพยากรณ์  เราอ่านว่า “อาคาร
ใหญ่และกว้างหลังนั้นคือความหยิ่งจองหองของ
โลก; และอาคารนั้นถล่มลงมา, และการถล่มของ
อาคารนั้นใหญ่หลวงนัก.  และเทพของพระเจ้า
กล่าว…ว่า: ความพินาศของประชาชาติ, ตระกูล,
ภาษา, และคนทั้งปวง, ที่ต่อสู้อัครสาวกสิบสอง
ของพระเมษโปดกจักเป็นเช่นนั้น”  (1 นีไฟ 11:36).
9. ดู ดาเนียล 9:10; อาโมส 3:7; หลักค�ำสอนและ
พันธสัญญา 21:1, 4–5; 124:45–46.
10. ยอห์น 15:16. หลักแห่งความเชื่อข้อห้าอธิบายว่า 
“เราเชื่อว่ามนุษย์ต้องได้รับการเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า, โดยการพยากรณ์, และโดยการวางมือโดยผู้มี
สิทธิอ�ำนาจ, เพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณและปฏิบัติ
ศาสนพิธีของพระกิตติคุณนั้น.”
11. ค�ำสอนของประธานศาสนจักร: จอร์จ อัลเบิร์ต
สมิธ (2011), 66; เพิ่มตัวเอน  ค�ำอ้างอิงนี้ยกมา
จากค�ำปราศรัยการประชุมใหญ่โดยเอ็ลเดอร์จอร์จ
อัลเบิร์ต สมิธในปี 1919  ท่านเป็นประธาน
ศาสนจักรในปี 1945.
12. ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 1:30, 38.
13. ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 107:27.
14. 3 นีไฟ 13:10; ดู มัทธิว 6:10; ลูกา 11:2 ด้วย.
15. เมื่อประธานของศาสนจักรสิ้นชีวิต ฝ่ายประธาน
สูงสุดจะยุติลงและที่ปรึกษาจะกลับเข้าสู่โควรัม
อัครสาวกสิบสอง  จากนั้นโควรัมอัครสาวกสิบ
สองจะควบคุมศาสนจักรจนกว่าจะมีการจัดตั้ง
ฝ่ายประธานสูงสุดอีกครั้ง  ช่วงเวลานั้นเรียกว่า
ช่วงเวลาผลัดเปลีย่ นอัครสาวก ตามประวัตศิ าสตร์
ช่วงเวลานั้นมีระยะเวลาแตกต่างกันตั้งแต่สี่วันไป
จนถึงสามปีครึ่ง
16. แน่นอนว่ารูปแบบการรับช่วงต่อนั้นไม่ได้ใช้กับ
การเรียกโจเซฟ สมิธ ผู้ได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าให้
เป็นศาสดาพยากรณ์ของการฟื้นฟูและประธานคน
แรกของศาสนจักร (ดู 2 นีไฟ 3:6–22; ดู
อับราฮัม 3:22–23 ด้วย).
17. เรารู้ว่าพระเจ้าพระองค์เองทรงสามารถเรียกเราคน
ใดก็ได้กลับบ้านในเวลาใดก็ได้ที่พระองค์ทรงเลือก
18. Gordon B. Hinckley, “God Is at the Helm,”
Ensign, May 1994, 54; ดู Gordon B. Hinckley,
“He Slumbers Not, nor Sleeps,” Ensign, May
1983, 6 ด้วย.
19. “Message from President Thomas S. Monson,”
Church News, Feb. 3, 2013, 9.
20. “เราสวดให้ทา่ นเสมอ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 12.

โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี

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

77

ท่านพูดในพระนามของพระคริสต์ พวกท่าน
พยากรณ์ในพระนามของพระคริสต์ พวกท่าน
ท�ำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์ ใน
ถ้อยค�ำของพวกท่านเราได้ยนิ พระสุรเสียงของ
พระเจ้าและเรารูส้ กึ ถึงความรักของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอด “และสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาจะกล่าว
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจจะเป็น
พระคัมภีร์…และเดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้าอันส่งผลสู่ความรอด”5 พระเจ้าพระองค์
เองตรัสว่า “ไม่ว่าโดยเสียงของเราเองหรือ
โดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็
เหมือนกัน.”6
เราส�ำนึกคุณส�ำหรับศาสนจักรที่ “ก่อร ่าง
สร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและ
บรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสต์เป็น
ศิลาหัวมุม”7 พระนิเวศน์ของพระเจ้าคือบ้าน
แห่งระเบียบ และเราต้องไม่มีวันถูกหลอก
เรื่องจะหาค�ำตอบของปัญหาหรือข้อสงสัย
ว่าเสียงใดที่เราจะท�ำตามจากที่ใด เราต้อง
ไม่ “ถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลม
ค�ำสั่งสอนทุกอย่าง”8 พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิด
เผยพระวจนะของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ที่ได้รับ
การแต่งตัง้ ของพระองค์ “เพือ่ เตรียมธรรมกิ ชน
ส�ำหรับการปรนนบิ ัตแิ ละการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์: จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุ
ถึงความเป็นนำ
�้ หนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ
และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า”9 เมื่อ
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เราเลือกด�ำเนินชีวิตตามถ้อยค�ำของศาสดา
พยากรณ์ เราอยู่บนเส้นทางพันธสัญญาที่น�ำ
ไปสู่ความดีพร้อมนิรันดร์
เราเรียนรู้คุณค่าการสนับสนุนศาสดา
พยากรณ์จากมารดาตัวคนเดียวซึ่งต้องดิ้นรน
ให้รอดชีวิตจากช่วงเวลาแห่งความอดอยาก
พระเจ้าทรงแนะน�ำศาสดาพยากรณ์เอลียาห์
ให้ไปยังเมืองศาเรฟัท ที่นั้นท่านพบหญิงม่าย
ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้สนับสนุนท่าน
ขณะเอลียาห์เข้าเมือง ท่านเห็นเธอก�ำลังเก็บ
ฟืนท่านจึงเรียกนางว่า “ขอเอาน�้ำใส่ภาชนะ
มาให้ฉันสักหน่อย เพื่อฉันจะได้ดื่ม”10
“ขณะเมื่อนางจะไปเอานำ
�้ มา ท่านก็เรียก
นาง [อีก]แล้วบอกว่า “ขอน�ำขนมปังใส่มือ
มาให้ฉันสักหน่อยหนึ่ง
“และนางตอบวา่ พระยาห์เวห์พระเจ้าของ
ท่านทรงพระชนม์อยูแ่ น่ฉันใด ดิฉันไม่มขี นม
ปังเลย มีแต่แป้งสักก�ำมือหนึ่งในหม้อ และ
น�้ำมันเล็กน้อยในไห ดูสิ ดิฉันก�ำลังเก็บฟืน
สองสามอัน เพื่อจะเข้าไปท�ำขนมส�ำหรับตัว
เองและลูกชาย เพื่อเราจะได้กินแล้วกต็ าย”
เอลียาห์ตอบว่า “อย่าก ลัวเลย จงไปทำ
� ตาม
ที่เธอพูด แต่จงท�ำขนมก้อนเล็กให้ฉัน ก่อน
แล้วเอามาให้ฉัน ภายหลังจึงท�ำส�ำหรับตัว
เธอและลูกของเธอ”11
ขอให้ใช้เวลาสักนิดลองคิดถึงสิ่งที่ศาสดา
พยากรณ์ขอให้มารดาทีก่ ำ� ลังจะอดตายท�ำว่า

ยากเพียงใด แน่นอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง
ทรงสามารถเตรียมอาหารให้ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์
ได้ แต่โดยที่กระท�ำในพระนามพระเจ้า เอลียาห์ท�ำตามการชี้แนะโดยขอให้ธิดาที่รักของ
พระผู้เป็นเจ้าเสียสละทุกสิ่งที่เธอมีเพื่อสนับสนุนศาสดาพยากรณ์
แต่เอลียาห์ให้สัญญาด้วยว่าจะได้รับพร
แห่งการเชื่อฟัง “เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้า
ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า แป้งในหม้อนั้นจะ
ไม่ข าด และนำ
�้ มนั ในไหนน้ั จะไม่หมด” 12 พระเจ้าประทานโอกาสให้หญิงม่ายเลือกที่จะเชื่อ
และท�ำตามถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์
ในโลกที่ถูกคุกคามด้วยความขาดแคลน
ความชอบธรรมและการอดตายทางวิญญาณ
เราได้รับพระบัญชาให้สนับสนุนศาสดา
พยากรณ์ ขณะเราเอาใจใส่ที่จะสนับสนุน
และยืนหยัดในถ้อยค�ำของท่าน เราเป็นพยาน
ว่าเราศรัทธาที่จะยอมตนอย่างนอบน้อมต่อ
พระประสงค์ พระปรีชาญาณ และ ตามเวลา
ที่เหมาะสมของพระเจ้า
เราเอาใจใส่ถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์
แม้เมื่อเราอาจรู้สึกว่าไม่สมเหตุผล ไม่สะดวก
สบายและอึดอัด ตามมาตรฐานของโลกนี้
การท�ำตามศาสดาพยากรณ์อาจไม่เป็นที่
นิยม ผิดหลักการเมืองหรือไม่เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม แต่การท�ำตามศาสดาพยากรณ์
ถูกต้องเสมอ “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่น
ดินโลกอย่างไร ทางของเราก็สูงกว่าทางของ
พวกเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความ
คิดของเจ้าอย่างนั้น”13 “จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพ่ึงพา
ความรอบรู้ของตนเอง”14
พระเจ้าทรงยกย่องและโปรดปรานผู้ที่เอา
ใจใส่การชี้น�ำของศาสดาพยากรณ์ ส�ำหรับ
หญิงม่ายแห่งศาเรฟัท การเชื่อฟังเอลียาห์
ช่วยชีวิตเธอให้รอดและแน่นอนชีวิตของบุตร
ชายเธอด้วย ดังที่ศาสดาพยากรณ์สัญญาไว้
“นางและครอบครัวกับเอลียาห์กร็ ับประทาน
อยู่หลายวัน… ตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ซึ่งตรัสทางเอลียาห์”15
พระเจ้า “จะทรงเลี้ยงดูผู้วางใจในพระองค์”16 ถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์เปรียบ
ดังมานาของจิตวิญญาณเรา เมื่อเรารับส่วน
เราได้รับพร ได้รับการปกปักรักษาทั้งทางโลก
และทางวิญญาณ เมื่อเราดื่มด�่ำถ้อยค�ำของ
ท่านเหล่านี้ เราเรียนรู้วิธีมาหาพระคริสต์และ

มีชีวิต
เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีเขียนว่าโดย
ศาสดาพยากรณ์ “พระเจ้าทรงเปิดเผยความ
จริงแห่งความรอด,...ความรอดซึ่งอยู่ในพระคริสต์ พระองค์ทรงวางแผน…ก�ำหนดเส้น
ทางสู่ชีวิตนิรันดร์…ทุกยุค: พระเจ้าทรงชี้น�ำ
สิ่งจ�ำเป็นแก่ผู้คนของพระองค์ในช่วงเวลา
แห่งความเป็นความตาย และแน่นอนว่าใน
วันเวลาภายหน้า จะถึงเวลาทีไ่ ม่มสี งิ่ ใดจะช่วย
ผูค้ นของพระองค์ให้รอดได้นอกจากปรีชาญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้าที่ไหลหลั่งลงมาจากสวรรค์
ผ่านริมฝีปากศาสดาพยากรณ์”17
ส�ำหรับดิฉัน ถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์
ที่สอนโดยครูชั้นเรียนกุลสตรีทำ� ให้ดิฉันเห็น
ชัดว่าสัมพันธภาพการแต่งงานในพันธสัญญา
ควรเป็นเช่นไร ถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์
ท�ำให้ดิฉันมีศรัทธาและความหวังว่าสามารถ
เตรียมพร้อมเพือ่ มีบา้ นทีเ่ ป็นสุขได้ การศึกษา
ค�ำสอนของศาสดาพยากรณ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งในสมัยโบราณและสมัยนี้ค�้ำจุนดิฉันใน
ช่วงหลายปีท่ีหนักหนาและเหน็ดเหนื่อยกับ
การให้ก�ำเนิด สอนและบ�ำรุงเลี้ยงลูกๆ เจ็ด
คน ถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์
และที่สอนจากแท่นพูดนี้คือถ้อยค�ำแห่งการ
ปลอบโยน ความรัก ความแข็งแกร่งและความ
ร่าเริงยินดีที่โอบอุ้มเราทุกคนไว้
เมื่อเราเอาใจใส่ถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์ เราเสริมสร้างบ้านและชีวิตเราบนฐาน
มั่นคงหนักหนานิรันดร์ “ศิลาของพระผู้ไถ่
ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า, …เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมี
ก�ำลังแรงของเขามา, แท้จริงแล้ว, ลูกศรของ
เขาในลมหมุน, แท้จริงแล้ว, เมื่อลูกเห็บของ
เขาและพายุอันมีกำ� ลังแรงของเขาทั้งหมด
จะกระหน�ำ่ มาบนลูก, มันจะไม่มีพลังเหนือ
ลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปสู่…ความเศร้าหมอง
และวิบัติอันหาได้สิ้นสุดไม่.”18
เรามีทางเลือก เราอาจเลือกที่จะเพิกเฉย
ท�ำเป็นเล่น ลบหลู่ หรือต่อต้านพระวจนะของ
พระคริสต์ซึ่งพูดโดยผู้รับใช้ที่ทรงแต่งตั้ง แต่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าผู้ที่ท�ำเช่นนั้น
จะถูกตัดออกจากผู้คนแห่งพันธสัญญาของ
พระองค์19
เมื่อเราอ่านและศึกษาถ้อยค�ำศักดิ์สิทธิ์
ของศาสดาพยากรณ์ร่วมกับการสวดอ้อนวอน ด้วยศรัทธาในพระคริสต์ ด้วยเจตนา

แท้จริง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะตรัสความ
จริงในความคิดและใจเรา ขอให้เราเปิดหู
เพื่อฟัง เปิดใจเพื่อเข้าใจและเปิดความคิด
เพื่อเราจะเห็นความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า20
ดิฉันเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียก
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์เพื่อฟื้นฟู
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และฐานะ
ปุโรหิตมาสู่แผ่นดินโลก และเป็นพยานว่า
ปัจจุบนั นีเ้ ราได้รบั การน�ำโดยศาสดาพยากรณ์
ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า ประธานมอนสัน
ขอให้เราเลือกที่จะยืนหยัดด�ำเนินชีวิตตาม
ถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์จนเราเป็นหนึ่ง
เดียวกันในศรัทธา บริสุทธิ์ในพระคริสต์ และ
เปีย่ มด้วยความรูเ้ รือ่ งพระบุตรของพระผูเ้ ป็นเจ้า ในพระนามอันศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเยซูคริสต์
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