
7776 พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  2 0 1 4เ ล ี ย โ ฮ น า

ว่า “ประธานศาสนจักร…เท่านั้นมีสิทธ์ิรับ
การเปิดเผยเพื่อศาสนจักร”2

เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต พระเจ้า
ทรงบัญชาผู้คนของศาสนจักรว่า

“เจ้าจงเอาใจใส่ถ้อยค�าและบัญญัติ ทั้ง 
หมด ของเขา ซึ่งเขาจะให้แก่เจ้าเมื่อเขาได้
รับมัน, โดยเดินอยู่ในความบริสุทธ์ิท้ังมวล 
ต่อหน้าเรา;

“เพราะค�าของเขาเจ้าจงรบั, ราวกับมาจาก 
ปากเราเอง, ด้วยความอดทนอย่างที่สุดและ
ศรัทธา.

“เพราะโดยท�าสิ่งเหล่านี้ประตูแห่งนรกจะ
เอาชนะเจ้าไม่ได้”3

เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์
ของสวรรค์ เราสนับสนุนศาสดาพยากรณ์
และเลือกด�าเนินชีวิตตามถ้อยค�าของท่าน

เราสนบัสนนุท่ีปรกึษาของประธานมอนสัน 
และโควรัมอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดา 
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยด้วย  “พวก 
ท่านมสีทิธิ พลงัและสทิธิอ�านาจทีจ่ะประกาศ 
พระด�าริและพระประสงค์ของ [พระเจ้า]…
โดยขึ้นอยู่กับ…ประธานศาสนจักร”4 พวก

โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

พระบิดาในสวรรค์ทรงรักลูกๆ ของ
พระองค์ทุกคน ปรารถนาให้พวก
เขารู้และเข้าใจแผนแห่งความสุข 

ดังนั้น พระองค์ทรงเรียกศาสดาพยากรณ์  
ผู้ได้รับการแต่งตั้งด้วยอ�านาจและสิทธิ
อ�านาจให้กระท�าในพระนามของพระผู้เป็น-
เจ้าเพื่อความรอดของลูกๆ ของพระองค์  
พวกท่านเป็นผู้สื่อสารแห่งความชอบธรรม 
พยานของพระเยซูคริสต์ และอ�านาจอัน
ไม่มีที่สุดแห่งการชดใช้ของพระองค์ พวก
ท่านถือกุญแจของอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้า
บนแผ่นดินโลกและมีสิทธิอ�านาจในการ
ประกอบศาสนพิธีแห่งความรอด

ในศาสนจกัรทีแ่ท้จรงิของพระเจ้า “ไม่มใีคร 
เลยเว้นแต่คนเดียวเท่านั้นบนแผ่นดินโลกใน 
เวลาใดเวลาหนึ่งที่ได้รับการประสาทอ�านาจ 
นี้และกุญแจทั้งหลายของฐานะปุโรหิตนี้”1  

เราสนับสนุนประธานโธมัส เอส. มอนสันใน
ฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หย่ังรู้ และผู้เปิด
เผย  ท่านเปิดเผยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อ
น�าทางและก�ากับดูแลศาสนจักร ทั้งหมด   
ดังประธานเจ. รูเบน คลาร์ก จูเนียร์อธิบาย

จงดำาเนินชีวิตตาม
ถ้อยคำาของศาสดา
พยากรณ์
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ เราสนับสนุน 
ศาสดาพยากรณ์และเลือกดำาเนินชีวิตตามถ้อยคำาของท่าน

6.	 หลกัธรรมแห่งกำรสนับสนุนผูน้�ำเป็นพืน้ฐำนตลอด 
ทั่วศำสนจักรของพระเจ้ำ		บุคคลคนหนึ่งจะได้รับ
กำรสนับสนุนก่อนได้รับกำรวำงมือมอบหน้ำที่
กำรเรียกหรือก่อนได้รับแต่งตั้งสู่ต�ำแหน่งในฐำนะ
ปุโรหิต.

7.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	42:11	ระเบียบปฏิบัติ
ของกำรสนับสนุนผู้น�ำของเรำมีใช้เมื่อวันที่	6	
เมษำยน	ค.ศ.	1830	เม่ือศำสนจักรได้รับกำรจัดต้ัง 
และในเดือนมีนำคมปี	1836	เมื่อสมำชิกในฝ่ำย
ประธำนสูงสุดและโควรัมอัครสำวกสิบสองได้รับ
กำรสนับสนุนเป็นศำสดำพยำกรณ์	ผู้หยั่งรู้	และ 
ผู้เปิดเผย	(ดู	History of the Church,	1:74–77;	
2:417).

8.	 พระคัมภีร์มอรมอนเตือนถึงอันตรำยถ้ำเรำไม่ใส่ใจ
ค�ำสอนของศำสดำพยำกรณ์		เรำอ่ำนว่ำ	“อำคำร
ใหญ่และกวำ้งหลังนั้นคือควำมหยิ่งจองหองของ
โลก;	และอำคำรนั้นถล่มลงมำ,	และกำรถล่มของ
อำคำรนั้นใหญ่หลวงนัก.		และเทพของพระเจำ้
กล่ำว…ว่ำ:	ควำมพินำศของประชำชำติ,	ตระกูล,	
ภำษำ,	และคนทั้งปวง,	ที่ต่อสู้อัครสำวกสิบสอง
ของพระเมษโปดกจักเป็นเช่นนั้น”		(1	นีไฟ	11:36).

9.	 ดู	ดำเนียล	9:10;	อำโมส	3:7;	หลักค�ำสอนและ 
พันธสัญญำ	21:1,	4–5;	124:45–46.

10.	 ยอห์น	15:16.	หลักแห่งควำมเชื่อข้อห้ำอธิบำยว่ำ	
“เรำเชื่อว่ำมนุษย์ต้องได้รับกำรเรียกจำกพระผู้เป็น- 
เจ้ำ,	โดยกำรพยำกรณ์,	และโดยกำรวำงมือโดยผู้มี
สิทธิอ�ำนำจ,	เพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณและปฏิบัติ
ศำสนพิธีของพระกิตติคุณนั้น.”

11. คำาสอนของประธานศาสนจักร: จอร์จ อัลเบิร์ต 
สมิธ	(2011),	66;	เพิ่มตัวเอน		ค�ำอ้ำงอิงนี้ยกมำ 
จำกค�ำปรำศรยักำรประชมุใหญ่โดยเอล็เดอร์จอร์จ 
อัลเบิร์ต	สมิธในปี	1919		ท่ำนเป็นประธำน 
ศำสนจักรในปี	1945.	

12.	 ดู	หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	1:30,	38.
13.	 ดู	หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	107:27.
14.	 3	นีไฟ	13:10;	ดู	มัทธิว	6:10;	ลูกำ	11:2	ด้วย.	
15.	 เมื่อประธำนของศำสนจักรสิ้นชีวิต	ฝ่ำยประธำน

สูงสุดจะยุติลงและที่ปรึกษำจะกลับเขำ้สู่โควรัม
อัครสำวกสิบสอง		จำกนั้นโควรัมอัครสำวกสิบ
สองจะควบคุมศำสนจักรจนกว่ำจะมีกำรจัดตั้ง 
ฝ่ำยประธำนสูงสุดอีกครั้ง		ช่วงเวลำนั้นเรียกว่ำ
ช่วงเวลำผลดัเปลีย่นอคัรสำวก	ตำมประวติัศำสตร์ 
ช่วงเวลำนั้นมีระยะเวลำแตกต่ำงกันตั้งแต่สี่วันไป
จนถึงสำมปีครึ่ง

16.	 แน่นอนว่ำรูปแบบกำรรับช่วงต่อนั้นไม่ได้ใช้กับ
กำรเรียกโจเซฟ	สมิธ	ผู้ได้รับแต่งตั้งล่วงหน้ำให้
เป็นศำสดำพยำกรณ์ของกำรฟื้นฟูและประธำนคน
แรกของศำสนจักร	(ดู	2	นีไฟ	3:6–22;	ดู	 
อับรำฮัม	3:22–23	ด้วย).

17.	 เรำรู้ว่ำพระเจำ้พระองค์เองทรงสำมำรถเรียกเรำคน
ใดก็ได้กลับบำ้นในเวลำใดก็ได้ที่พระองค์ทรงเลือก

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.	 “เรำสวดให้ท่ำนเสมอ,”	เพลงสวด,	บทเพลงท่ี	12.
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ท่านพูดในพระนามของพระคริสต์  พวกท่าน
พยากรณ์ในพระนามของพระครสิต์ พวกท่าน 
ท�าทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์  ใน
ถ้อยค�าของพวกท่านเราได้ยินพระสรุเสยีงของ 
พระเจ้าและเรารูส้กึถึงความรกัของพระผูช่้วย 
ให้รอด “และสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาจะกล่าว
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจจะเป็น
พระคัมภีร์…และเดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้าอันส่งผลสู่ความรอด”5  พระเจ้าพระองค์
เองตรัสว่า “ไม่ว่าโดยเสียงของเราเองหรือ
โดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็
เหมือนกัน.”6

เราส�านึกคุณส�าหรับศาสนจักรที่ “ก่อ ร่าง 
สร้าง ขึ้น บน ราก ฐาน ของ บรร ดา อัคร ทูต และ 
บรร ดา ผู้ เผย พระ วจนะ มี พระ เยซู คริสต์ เป็น 
ศิลา หัว มุม”7 พระนิเวศน์ของพระเจ้าคือบ้าน
แห่งระเบียบ และเราต้องไม่มีวันถูกหลอก
เรื่องจะหาค�าตอบของปัญหาหรือข้อสงสัย 
ว่าเสียงใดที่เราจะท�าตามจากที่ใด  เราต้อง
ไม่ “ถูก ซัด ไป ซัด มา และ พัด ไป พัด มา ด้วย ลม  
ค�า สั่ง สอน ทุก อย่าง”8  พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิด 
เผยพระวจนะของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ที่ได้รับ 
การแต่งตัง้ของพระองค์ “เพ่ือ เตรียม ธรร มกิ ชน 
 ส�า หรับ การ ปรน นิ บัติ และ การ เสริม สร้าง พระ - 
กาย ของ พระ คริสต์: จน กว่า เรา ทุก คน จะ บรรลุ 
ถึง ความ เป็น น�้า หนึ่ง ใจ เดียว กัน ใน ความ เชื่อ 
และ ใน ความ รู้ ถึง พระ บุตร ของ พระ เจ้า”9  เมื่อ

เราเลือกด�าเนินชีวิตตามถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ เราอยู่บนเส้นทางพันธสัญญาที่น�า
ไปสู่ความดีพร้อมนิรันดร์

เราเรียนรู้คุณค่าการสนับสนุนศาสดา
พยากรณ์จากมารดาตัวคนเดียวซึ่งต้องดิ้นรน
ให้รอดชีวิตจากช่วงเวลาแห่งความอดอยาก  
พระเจ้าทรงแนะน�าศาสดาพยากรณ์เอลียาห์
ให้ไปยังเมืองศาเรฟัท ที่นั้นท่านพบหญิงม่าย
ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้สนับสนุนท่าน  
ขณะเอลียาห์เข้าเมือง ท่านเห็นเธอก�าลังเก็บ
ฟืนท่าน จึง เรียก นาง ว่า “ขอ เอา น�้า ใส่ ภาชนะ 
มา ให ้ฉัน สัก หน่อย เพื่อ ฉัน จะ ได้ ดื่ม”10

“ขณะ เมื่อ นาง จะ ไป เอา น�้า มา ท่าน ก็ เรียก 
นาง [อีก]  แล้ว บอก ว่า “ขอ น�า ขนม ปัง ใส่ มือ 
มา ให ้ฉัน สัก หน่อย หนึ่ง

“และ นาง ตอบ ว่า พระ ยาห์ เวห์ พระ เจ้า ของ  
ท่าน ทรง พระ ชนม์ อยู่ แน่ ฉัน ใด ดิ ฉัน ไม่ มี ขนม  
ปัง เลย มี แต่ แป้ง สัก ก�า มือ หนึ่ง ใน หม้อ และ 
น�้า มัน เล็ก น้อย ใน ไห ดู สิ ดิ ฉัน ก�า ลัง เก็บ ฟืน 
สอง สาม อัน เพื่อ จะ เข้า ไป ท�า ขนม ส�า หรับ ตัว 
เอง และ ลูก ชาย เพื่อ เรา จะ ได้ กิน แล้ว ก ็ตาย”

เอลยีาห์ตอบว่า “อย่า กลวั เลย จง ไป ท�า ตาม 
 ที่ เธอ พูด แต่ จง ท�า ขนม ก้อน เล็ก ให้ ฉัน  ก่อน  
แล้ว เอา มา ให้ ฉัน ภาย หลัง จึง ท�า ส�า หรับ ตัว 
เธอ และ ลูก ของ เธอ”11

ขอให้ใช้เวลาสักนิดลองคิดถึงสิ่งที่ศาสดา
พยากรณ์ขอให้มารดาทีก่�าลงัจะอดตายท�าว่า 

ยากเพียงใด  แน่นอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง
ทรงสามารถเตรียมอาหารให้ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์
ได้ แต่โดยที่กระท�าในพระนามพระเจ้า เอลี- 
ยาห์ท�าตามการชี้แนะโดยขอให้ธิดาที่รักของ 
พระผู้เป็นเจ้าเสียสละทุกสิ่งที่เธอมีเพื่อสนับ- 
สนุนศาสดาพยากรณ์

แต่เอลียาห์ให้สัญญาด้วยว่าจะได้รับพร
แห่งการเชื่อฟัง “เพราะ พระ ยาห์ เวห์ พระ เจ้า 
ของ อิส รา เอล ตรัส ดัง นี้ ว่า  แป้ง ใน หม้อ นั้น จะ 
ไม่ ขาด และ น�า้ มนั ใน ไห นัน้ จะ ไม่ หมด” 12 พระ- 
เจ้าประทานโอกาสให้หญิงม่ายเลือกที่จะเชื่อ
และท�าตามถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์

ในโลกที่ถูกคุกคามด้วยความขาดแคลน
ความชอบธรรมและการอดตายทางวิญญาณ 
เราได้รับพระบัญชาให้สนับสนุนศาสดา
พยากรณ์  ขณะเราเอาใจใส่ที่จะสนับสนุน 
และยืนหยัดในถ้อยค�าของท่าน เราเป็นพยาน 
ว่าเราศรัทธาที่จะยอมตนอย่างนอบน้อมต่อ
พระประสงค์ พระปรีชาญาณ และ ตามเวลา
ที่เหมาะสมของพระเจ้า

เราเอาใจใส่ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
แม้เมื่อเราอาจรู้สึกว่าไม่สมเหตุผล ไม่สะดวก
สบายและอึดอัด  ตามมาตรฐานของโลกนี้ 
การท�าตามศาสดาพยากรณ์อาจไม่เป็นท่ี
นิยม ผิดหลักการเมืองหรือไม่เป็นท่ียอมรับ
ของสังคม  แต่การท�าตามศาสดาพยากรณ์ 
ถูกต้องเสมอ “เพราะ ฟ้า สวรรค์ สูง กว่า แผ่น  
ดิน โลก อย่างไร ทาง ของ เรา ก็ สูง กว่า ทาง ของ 
 พวกเจ้า และ ความ คิด ของ เรา ก็ สูง กว่า ความ  
คิด ของ เจ้า อย่าง นั้น”13   “จง วาง ใจ ใน พระ - 
ยาห์ เวห์ ด้วย สุด ใจ ของ เจ้า และ อย่า พึ่ง พา 
ความ รอบ รู้ ของ ตน เอง”14

พระเจ้าทรงยกย่องและโปรดปรานผู้ที่เอา 
ใจใส่การชี้น�าของศาสดาพยากรณ์  ส�าหรับ
หญิงม่ายแห่งศาเรฟัท การเชื่อฟังเอลียาห์
ช่วยชีวิตเธอให้รอดและแน่นอนชีวิตของบุตร 
ชายเธอด้วย  ดังที่ศาสดาพยากรณ์สัญญาไว ้
“ นาง และ ครอบ ครัว กับ เอ ลี ยาห ์ก็ รับ ประ ทาน 
อยู่ หลาย วัน… ตาม พระ วจนะ ของ พระ ยาห์ - 
เวห์ ซึ่ง ตรัส ทาง เอ ลี ยาห์”15

พระเจ้า “จะทรงเลี้ยงดูผู้วางใจในพระ- 
องค์”16  ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์เปรียบ
ดังมานาของจิตวิญญาณเรา  เมื่อเรารับส่วน 
เราได้รับพร ได้รับการปกปักรักษาทั้งทางโลก
และทางวิญญาณ  เมื่อเราดื่มด�่าถ้อยค�าของ
ท่านเหล่านี้ เราเรียนรู้วิธีมาหาพระคริสต์และ
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2.	 เจ.	รูเบน	คลำร์ก	จูเนียร์,	“When	Are	the	
Writings	and	Sermons	of	Church	Leaders	
Entitled	to	the	Claim	of	Scripture?”	(ปรำศรัย
กับบุคลำกรเซมินำรีและสถำบัน	มหำวิทยำลัย
บริกัม	ยังก์	7	กรกฎำคม	1954).

3.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	21:4-6;	 
เน้นตัวเอน.

4.	 เจ.	รูเบน	คลำร์ก	จูเนียร์,	“When	Are	the	
Writings	and	Sermons	of	Church	Leaders	
Entitled	to	the	Claim	of	Scripture?”

5.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	68:4.
6.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	1:38.
7.	 เอเฟซัส	2:20.
8.	 เอเฟซัส	4:14.
9.	 เอเฟซัส	4:12-13.
10.	 1	พงษ์กษัตริย์	17:10.
11.	 1	พงษ์กษัตริย์	17:11-13		เน้นตัวเอน.
12.	 1	พงษ์กษัตริย์	17:14.
13.	 อิสยำห	์55:9.
14.	 สุภำษิต	3:5.
15.	 1	พงษ์กษัตริย์	17:15-16.
16.	 โรเจอร์	ฮอฟฟ์มัน,	“Consider	the	Lilies	of	the	

Field”	(1991).
17.	 บรูซ	อำร์.	แมคคองกี,	A New Witness for the 

Articles of Faith	(Deseret	Book	Company,	
1985),	475;	ปรับเครื่องหมำยวรรคตอน;	ได้รับ
อนุญำตให้ใช้.	

18.	 ฮีลำมัน	5:12.
19.	 ดู	3	นีไฟ	20:23.
20.	 ดู	โมไซยำห	์2:9.

แท้จริง  พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะตรัสความ
จริงในความคิดและใจเรา  ขอให้เราเปิดหู
เพ่ือฟัง เปิดใจเพ่ือเข้าใจและเปิดความคิด
เพื่อเราจะเห็นความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า20

ดิฉันเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียก 
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์เพื่อฟื้นฟ ู
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และฐานะ
ปุโรหิตมาสู่แผ่นดินโลก  และเป็นพยานว่า 
ปัจจบุนัน้ีเราได้รบัการน�าโดยศาสดาพยากรณ์ 
ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า ประธานมอนสัน 
ขอให้เราเลือกที่จะยืนหยัดด�าเนินชีวิตตาม
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์จนเราเป็นหนึ่ง 
เดียวกันในศรัทธา บริสุทธิ์ในพระคริสต์ และ 
เป่ียมด้วยความรูเ้รือ่งพระบตุรของพระผูเ้ป็น- 
เจ้า ในพระนามอนัศกัดิส์ทิธ์ิของพระเยซคูรสิต์ 
เอเมน 

อ้างอิง
1.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	132:7;	ดู คู่มือเล่ม 

2: การบริหารงานศาสนจักร	(2010),	2.1.1	ด้วย:	
“พระเยซูครสิต์ทรงถอืกญุแจฐำนะปโุรหติท้ังหมด 
ที่เกี่ยวข้องกับศำสนจักรพระองค	์	พระองค์ทรง
ประสำทกุญแจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอำณำจักร
พระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดินโลกให้อัครสำวกแต่ละ
คนของพระองค	์	อัครสำวกผู้มีอำวุโสสูงสุดที่ยัง
มีชีวิตอยู่ซึ่งได้แก่ประธำนศำสนจักร	เป็นเพียง
คนเดียวบนแผ่นดินโลกที่มีสิทธิอ�ำนำจใช้กุญแจ
ฐำนะปุโรหิตทั้งปวง”

มีชีวิต
เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีเขียนว่าโดย

ศาสดาพยากรณ์ “พระเจ้าทรงเปิดเผยความ
จริงแห่งความรอด,...ความรอดซึ่งอยู่ในพระ- 
คริสต์  พระองค์ทรงวางแผน…ก�าหนดเส้น
ทางสู่ชีวิตนิรันดร์…ทุกยุค: พระเจ้าทรงชี้น�า
สิ่งจ�าเป็นแก่ผู้คนของพระองค์ในช่วงเวลา 
แห่งความเป็นความตาย และแน่นอนว่าใน 
วันเวลาภายหน้า จะถงึเวลาท่ีไม่มสีิง่ใดจะช่วย 
ผู้คนของพระองค์ให้รอดได้นอกจากปรชีาญาณ 
ของพระผู้เป็นเจ้าที่ไหลหลั่งลงมาจากสวรรค์
ผ่านริมฝีปากศาสดาพยากรณ์”17

ส�าหรับดิฉัน ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
ที่สอนโดยครูชั้นเรียนกุลสตรีท�าให้ดิฉันเห็น 
ชดัว่าสมัพันธภาพการแต่งงานในพันธสญัญา 
ควรเป็นเช่นไร  ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
ท�าให้ดิฉันมีศรัทธาและความหวังว่าสามารถ
เตรยีมพร้อมเพ่ือมบ้ีานทีเ่ป็นสขุได้ การศกึษา 
ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งในสมัยโบราณและสมัยน้ีค�้าจุนดิฉันใน
ช่วงหลายปีที่หนักหนาและเหน็ดเหนื่อยกับ 
การให้ก�าเนิด สอนและบ�ารุงเลี้ยงลูกๆ เจ็ด
คน ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีร์ 
และที่สอนจากแท่นพูดนี้คือถ้อยค�าแห่งการ
ปลอบโยน ความรกั ความแขง็แกร่งและความ 
ร่าเริงยินดีที่โอบอุ้มเราทุกคนไว้

เมื่อเราเอาใจใส่ถ้อยค�าของศาสดาพยา-
กรณ์ เราเสริมสร้างบ้านและชีวิตเราบนฐาน
มั่นคงหนักหนานิรันดร์ “ศิลาของพระผู้ไถ่
ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า, …เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมี
ก�าลังแรงของเขามา, แท้จริงแล้ว, ลูกศรของ
เขาในลมหมุน, แท้จริงแล้ว, เมื่อลูกเห็บของ
เขาและพายุอันมีก�าลังแรงของเขาทั้งหมด
จะกระหน�่ามาบนลูก, มันจะไม่มีพลังเหนือ
ลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปสู่…ความเศร้าหมอง
และวิบัติอันหาได้สิ้นสุดไม่.”18

เรามีทางเลือก  เราอาจเลือกที่จะเพิกเฉย 
ท�าเป็นเล่น ลบหลู่ หรือต่อต้านพระวจนะของ
พระคริสต์ซึ่งพูดโดยผู้รับใช้ที่ทรงแต่งตั้ง  แต่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าผู้ที่ท�าเช่นน้ัน
จะถูกตัดออกจากผู้คนแห่งพันธสัญญาของ
พระองค์19

เมื่อเราอ่านและศึกษาถ้อยค�าศักดิ์สิทธ์ิ
ของศาสดาพยากรณ์ร่วมกับการสวดอ้อน- 
วอน ด้วยศรัทธาในพระคริสต์ ด้วยเจตนา




