
ກອງປະຊມສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ 

 

 

ສິງທີຂ້າພະເຈາຫວັງໃຫ້ຫລານສາວ ແລະ ຫລາຍຊາຍຂອງ 

ຂ້າພະເຈາເຂາໃຈກ່ຽວກັບສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ 

 

 

ໂດຍ ຈູລີ ບີ ເບັກ 

ປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ 

 

 

ມັນເປັນສິດທິພິເສດທີຈະໄດ້ກ່າວກັບທ່ານໃນກອງປະຊມແຫ່ງປະຫວັດສາດນ. ມັນເປັນພອນສຳລັບ 

ເຮົາທຸກຄົນນຳກັນ. ໃນຊ່ວງລະຍະທີໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນຂອງ 

ຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ມີຄວາມຮັກອັນເລິກຊງຕເອອຍນ້ອງໃນສາສນາຈັກນ, ແລະ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈາເຫັນພາບອັນກວ້າງໄກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພຣະອົງ ແລະ 

ພະອົງຫວັງສິງໃດຈາກເຮົາ. 

 

ຫົວຂໍຂອງຄຳປາໄສນແມ່ນ “ສິງທີຂ້າພະເຈາຫວັງໃຫ້ຫລານສາວ (ແລະ ຫລານຊາຍ) ຂອງ 

ຂ້າພະເຈາເຂາໃຈກ່ຽວກັບສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ.” ພວກຫລານສາວຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈາຕອນນ 

ພວມຫຍຸ້ງຢູກັບການບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າສ່ວນຕົວ ແລະ ພັດທະນານິໄສ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງການ 

ເປັນສະຕີ. ບດົນນ ພວກເຂົາ ແລະ ໝູ່ເພືອນຂອງພວກເຂົາຈະມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບນນ ສຳລັບການ 

ເປັນເອອຍນ້ອງກຸ່ມໃຫຍ່ໂຕທົວໂລກ. 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ສິງທີຂ້າພະເຈາກ່າວໃນກອງປະຊມນ ຈະຊ່ອຍເຂົາເຈາ ແລະ ທຸກຄົນທີໄດ້ຍິນ ຫລື 

ອ່ານມັນ ຈະເຂາໃຈຢາງແຈ່ມແຈ້ງ ເຖິງສິງທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາປາຖະໜາສຳລັບທິດາຂອງພຣະອົງ 

ຕອນສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຖືກຈັດຕງຂນ.  

 

ແບບແຜນແຫ່ງການເປັນສານຸສິດໃນສະໄໝໂບຮານ 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂາໃຈວ່າ ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໃນ 

ທຸກວັນນໄດ້ຖືກຈັດຕງຂນຕາມແບບແຜນແຫ່ງການເປັນສານຸສິດທີມີຢູໃນສາສນາຈັກໃນສະໄໝ 



ໂບຮານ. ຕອນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ຈັດຕງສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງຂນໃນເວລາຂອງພຣະຄຳພີ 

ໃໝ່, “ກຸ່ມສະຕີເປັນພາກສ່ວນທີສຳຄັນຫລາຍໃນການປະຕິບັດສາສນາກິດ [ຂອງພຣະອົງ].”1 

ພຣະອົງໄດ້ໄປຢຽມຢາມນາງມາທາ ແລະ ນາງແມຣີ, ຜູ້ຕິດຕາມທີອຸທິດຕົນຂອງພຣະອົງ, ຢູເຮືອນ 

ຂອງນາງມາທາ. ໃນຂະນະທີນາງມາທານັງຟັງພຣະອົງ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢູນນ ອີງຕາມປະເພນີ 

ຂອງວັນເວລາຂອງເຂົາເຈາ, ພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອນາງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນາງສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍ 

ກວ່ານນ. ພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອນາງມາທາ ແລະ ນາງແມຣີໃຫ້ເຂາໃຈວ່າ ພວກນາງສາມາດເລືອກ 

“ສິງທີດີ,” ຊຶງຈະບຖືກເອົາໄປຈາກພວກນາງຈັກເທືອ.2 ຄຳເວາອັນອ່ອນຫວານນນ ເປັນຄຳເຊອເຊີນ 

ໃຫ້ມາຮ່ວມການປະຕິບັດສາສນາກິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ແລະ ຕມາ ຢູໃນພຣະຄຳພີໃໝ່, 

ປະຈັກພະຍານທີເຂມແຂງຂອງນາງມາທາເຖິງຄວາມສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 

ເຮົາເຂາໃຈເຖິງສັດທາ ແລະ ການເປັນສານຸສິດຂອງນາງ.3 

 

ເມືອເຮົາອ່ານພຣະຄຳພີໃໝ່ຕໄປ, ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ອັກຄະສາວົກໄດ້ສືບຕຈັດຕງສາສນາຈັກຂອງ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຂນ. ເຮົາກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງສະຕີທີຊືສັດບາງຄົນ ຊຶງການເປັນສານຸສິດຂອງເຂົາເຈາ 

ໄດ້ເປັນພາກສ່ວນໃນການເຕີບໂຕຂອງສາສນາຈັກ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງສະຕີທີເປັນສານຸສິດຢູໃນ 

ສະຖານທີຕ່າງໆເຊັນ ເອເຟໂຊ4 ແລະ ຟີລິບປີ.5 ແຕ່ສາສນາຈັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ 

ສູນຫາຍໄປໃນການປະຖມຄວາມເຊືອ, ສະນນ ແບບແຜນຂອງການເປັນສານຸສິດນນກໍໄດ້ສູນຫາຍ 

ໄປຄືກັນ. 

 

ເມືອພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ເລີມຕນຟນຟູສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງຄືນອີກຜ່ານສາສດາໂຈເຊັບ ສະມິດ, 

ອີກເທືອໜຶງ ພຣະອົງໄດ້ຮ່ວມຜູ້ຍິງເຂານຳໃນແບບແຜນຂອງການເປັນສານຸສິດ. ສອງສາມເດືອນ 

ຫລັງຈາກສາສນາຈັກໄດ້ຖືກຈັດຕງຂນຢາງເປັນທາງການ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ເປີດເຜີຍຕນາງເອມມາ 

ສະມິດວ່າໃຫ້ນາງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕງເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ຄູສອນໃນສາສນາຈັກ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ອຍເຫລືອ 

ສາມີຂອງນາງ, ຜູ້ຊຶງເປັນສາດສະດາ.6 ໃນການເອນຂອງນາງທີໃຫ້ຊ່ອຍເຫລືອພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ສ້າງສາອານາຈັກຂອງພຣະອົງນນ, ນາງໄດ້ຮັບການແນະນຳເຖິງວິທີທີຈະມີສັດທາ ແລະ 

ຄວາມຊອບທຳສ່ວນຕົວຫລາຍຂນ, ເຖິງວິທີທີຈະເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານເຮືອນ 

ຂອງນາງ, ແລະ ເຖິງວິທີທີຈະຮັບໃຊ້ຄົນອືນ. 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂາໃຈວ່າ ຈາກວັນເວລາທີພຣະກິດຕິຄຸນ 

ເລີມຕນຟນຟູຄືນມາໃໝ່ໃນຍຸກນ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຕ້ອງການຜູ້ຍິງໃຫ້ມາຮ່ວມເປັນສານຸສິດຂອງ 

ພຣະອົງ. 

 



ຕົວຢາງໜຶງກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມທີດີເດັນຂອງເຂົາເຈາຄືການເຮັດວຽກງານເຜີຍແຜ່. 

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສາສນາຈັກໃນຕອນຕນເປັນໄປໄດ້ເພາະຜູ້ຊາຍທີຊືສັດ ຜູ້ເຕັມໃຈໄປຈາກ 

ຄອບຄົວເພືອເດີນທາງໄປຫາບ່ອນທີບຮູ້ຈັກ ແລະ ທົນກັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ 

ເພືອສອນພຣະກິດຕິຄຸນ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຊາຍເຫລົານນເຂາໃຈວ່າ ພາລະກິດຂອງເຂົາເຈາຄົງ 

ບັນລຸຄວາມສຳເລັດບໄດ້ ຖ້າປາດສະຈາກຄູ່ຄອງທີເຕັມໄປດ້ວຍສັດທາຂອງເຂົາເຈາ, ຜູ້ໄດ້ຄຊ 

ບ້ານເຮືອນ ແລະ ທຸລະກິດ ແລະ ຫາເງິນມາລ້ຽງຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ສອນສາສນາ. ເອອຍນ້ອງ 

ທັງຫລາຍຍັງໄດ້ດູແລສະມາຊິກໃໝ່ຫລາຍພັນຄົນທີໄດ້ມາເຕາໂຮມກັນຢູໃນຊມຊົນຂອງເຂົາເຈາ 

ນຳອີກ. ເຂົາເຈາຈິງຈັງກັບຊີວິດໃໝ່ຂອງເຂົາເຈາແທ້ໆ, ໄດ້ຊ່ອຍສ້າງສາອານາຈັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພຣະອົງ. 

 

ຜູກພັນກັບຖານະປະໂລຫິດ 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາ ຈະເຂາໃຈວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ດົນໃຈ 

ສາສດາໂຢເຊັບ ສະມິດ ໃຫ້ຈັດຕງກຸ່ມສະຕີຂອງສາສນາຈັກຂນ “ພາຍໃຕ້ຖານະປະໂລຫິດ 

ຕາມແບບແຜນຂອງຖານະປະໂລຫິດ”7 ແລະ ສອນເຂົາເຈາ “ເຖິງວິທີທີ [ເຂົາເຈາ] ຈະໄດ້ຮັບສິດທິ 

ພິເສດ, ພອນ, ແລະ ຂອງປະທານຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.”8 

 

ເມືອສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໄດ້ຖືກຈັດຕງຂນເປັນທາງການ, ນາງເອມມາ ສະມິດ ໄດ້ສືບຕເປັນຜູ້ນຳ.  

ນາງໄດ້ຖືກເອນໃຫ້ເປັນປະທານຂອງສະມາຄົມ, ໂດຍມີທີປຶກສາສອງຄົນຮັບໃຊ້ກັບນາງໃນ 

ຝາຍປະທານ. ແທນທີຈະໄດ້ຮັບການເລືອກຕາມຄວາມໂດ່ງດັງ, ຕາມທີອົງການອືນໆນອກສາສນາຈັກ 

ກະທຳກັນ, ຝາຍປະທານນໄດ້ຖືກເອນໂດຍການເປີດເຜີຍ, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ຄົນທີ 

ເຂົາເຈາຈະນຳພາ, ແລະ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕງໂດຍຜູ້ນຳຖານະປະໂລຫິດ ເພືອຮັບໃຊ້ໃນໜ້າທີ 

ຂອງຕົນ, ດັງນນຈຶງ “ໄດ້ຮັບການຮຽກຮ້ອງຈາກພຣະເຈາໂດຍການພະຍາກອນ ແລະ ໂດຍການວາງມື 

ໂດຍຜູ້ມີອຳນາດ.”9 ການຈັດຕງພາຍໃຕ້ຖານະປະໂລຫິດເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຝາຍປະທານ 

ທີຈະໄດ້ຮັບຊນຳຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ສາດສະດາຂອງພຣະອົງ ສຳລັບວຽກງານສະເພາະ 

ບາງຢາງ. ການຈັດຕງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ສາງແຫ່ງພອນສະຫວັນ, ເວລາ, 

ແລະ ຊັບສິບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ຖືກນຳປະຕິບັດດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. 

 

ສະຕີກຸ່ມທຳອິດໄດ້ເຂາໃຈວ່າ ເຂົາເຈາໄດ້ຮັບສິດອຳນາດໃຫ້ສອນ, ດົນໃຈ, ແລະ ຈັດຕງບັນດາ 

ເອອຍນ້ອງໃນຖານະເປັນສານຸສິດ ເພືອຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. 

ໃນກອງປະຊມເທືອທຳອິດຂອງເຂົາເຈາ, ເຂົາເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມ—ເພືອເພີມ 



ສັດທາ ແລະ ຄວາມຊອບທຳສ່ວນຕົວ, ເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານເຮືອນ, ແລະ 

ສະແຫວງຫາ ແລະ ຊ່ອຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນ. 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂາໃຈວ່າ ການຈັດຕງຂອງສະມາຄົມ 

ສະຕີສົງເຄາະ ເປັນພາກສ່ວນທີສຳຄັນຫລາຍເພືອການຕຽມສິດທິຊົນສຳລັບສິດທິພິເສດ, ພອນ, ແລະ 

ຂອງປະທານທີພົບເຫັນພຽງແຕ່ຢູໃນພຣະວິຫານເທົານນ. ປະທານໂຈເຊັບ ຟຽວດິງ ສະມິດ 

ໄດ້ສອນວ່າ ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ “ເປັນພາກສ່ວນທີສຳຄັນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈາຢູເທິງ 

ແຜ່ນດິນໂລກ” ແລະ “ຖືກຈັດຕງຂນ ແລະ ດຳເນີນງານເພືອຊ່ອຍເຫລືອສະມາຊິກທີຊືສັດໃຫ້ໄດ້ຮັບ 

ຊີວິດນິລັນດອນໃນອານາຈັກຂອງພຣະບິດາ.”10 ພວກເອອຍນ້ອງຜູ້ໄດ້ຊມນຸມກັນເປັນເທືອທຳອິດຢູໃນ 

ຕຶກຮ້ານຄ້າຂອງໂຈເຊັບ ສະມິດ ທີແອ້ມດ້ວຍດິນຈີສີແດງ, ປິນໜ້າໄປຫາພຣະວິຫານທີພວມສ້າງ 

ຢູຕອນນນ ຄົງຮູ້ສຶກແນວໃດ ໃນຂະນະທີສາສດາສອນເຂົາເຈາວ່າ “ຄວນມີສະມາຄົມໜຶງ, 

ແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຊົວຮ້າຍທັງໝົດຂອງໂລກ, ທີຖືກເລືອກໄວ້, ມີສິນທຳ, ແລະ ສັກສິດ.”11 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງພຣະວິຫານ ເຊັນດຽວກັບ 

ເອອຍນ້ອງກຸ່ມທຳອິດຂອງສະມາຄົມ, ຜູ້ເຊືອວ່າພອນຂອງພຣະວິຫານເປັນລາງວັນທີໃຫຍ່ຫລວງ 

ແລະ ເປັນເປາໝາຍທີຍິງໃຫຍ່ຂອງສະຕີໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ. ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ, ເຊັນດຽວກັບ 

ເອອຍນ້ອງສະມາຄົມກຸ່ມທຳອິດ, ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະພະຍາຍາມທຸກວັນທີຈະ 

ເຕີບໂຕຂນດ້ວຍຄວາມເໝາະສົມ ເພືອເຮັດ ແລະ ຮັກສາພັນທະສັນຍາທີສັກສິດຂອງພຣະວິຫານ 

ແລະວ່າເມືອພວກເຂົາໄປພຣະວິຫານ, ພວກເຂົາຈະເອົາໃຈໃສ່ຕທຸກສິງທີກ່າວ ແລະ ເຮັດຢູໃນນນ. 

ຜ່ານພອນຂອງພຣະວິຫານ ພວກເຂົາຈະຫຸ້ມຫດ້ວຍພະລັງ12 ແລະ ພອນ ເພືອຮັບເອົາ “ຂໍກະແຈ 

ແຫ່ງຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈາ.”13 ຜ່ານພິທີການຂອງຖານະປະໂລຫິດທີພົບເຫັນຢູໃນພຣະວິຫານ 

ເທົານນ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບພອນເພືອບັນລຸຄວາມສູງສົງ, ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບນິລັນດອນ, ແລະ 

ພວກເຂົາຈະສັນຍາທີຈະດຳລົງຊີວິດເປັນສານຸສິດອຸທິດຕົນ. ຂ້າພະເຈາມີຄວາມກະຕັນຍູທີຈຸດປະສົງ 

ຕນຕໍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໃນການຈັດຕງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຂນຄື ເພືອໃຫ້ສະຕີຊ່ອຍເຫລືອ 

ຊຶງກັນແລະກັນຕຽມ “ສຳລັບພອນອັນຍິງໃຫຍ່ກວ່າຂອງຖານະປະໂລຫິດ ທີພົບເຫັນຢູໃນພິທີການ 

ແລະ ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະວິຫານ.”14 

 

ບ່ອນເພິງ ແລະ ອິດທິພົນຂອງເອອຍນ້ອງຕະຫລອດທົວໂລກ 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂາໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງອິດທິພົນ ແລະ 

ຄວາມສາມາດຂອງເອອຍນ້ອງຕະຫລອດທົວໂລກ. ນັບຕງແຕ່ປີ 1842 ເປັນຕນມາ ສາສນາຈັກໄດ້ 



ຂະຫຍາຍອອກເກີນຂົງເຂດເມືອງນາວູ, ແລະ ໃນປະຈຸບັນນ ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະມີຢູຫລາຍກວ່າ 

175 ປະເທດ, ບ່ອນທີເອອຍນ້ອງເວາຫລາຍກວ່າ 80 ພາສາ. ແຕ່ລະອາທິດ ຫວອດ ແລະ 

ສາຂາໃໝ່ຈະຖືກຈັດຕງຂນ, ແລະ ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໃໝ່ ຈະກາຍເປັນພາກສ່ວນຂອງ 

ເອອຍນ້ອງທີກວ້າງໄກນ, “ຂະຫຍາຍໄປທົວທຸກທະວີບ.”15 ເມືອສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຍັງນ້ອຍຢູ 

ແລະ ຖືກຈັດຕງຂນສ່ວນຫລາຍໃນລັດຢູທາ, ຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈາຈະສາມາດເອົາໃຈໃສ່ຕອົງການ ແລະ 

ສະມາຊິກໃນໂຄງການທ້ອງຖິນ ແລະ ວຽກງານສົງເຄາະທີກ່ຽວພັນກັນ. ເຂົາເຈາໄດ້ພັດທະນາ 

ຄວາມດຸໝັນໃນບ້ານເຮືອນ ແລະ ຈັດໂຄງການສ້າງໂຮງໝໍ ແລະ ສາງເຂາ. ການຮັບໃຊ້ຂອງ 

ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະລຸ້ນທຳອິດໄດ້ຊ່ອຍສ້າງແບບແຜນຂອງການເປັນສານຸສິດ ຊຶງຕອນນຖືກນຳ 

ໃຊ້ຕະຫລອດທົວໂລກ. ໃນຂະນະທີສາສນາຈັກເຕີບໂຕຂນ, ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຕອນນໄດ້ 

ບັນລຸຈຸດປະສົງໃນທຸກຫວອດ ແລະ ສາຂາ, ໃນທຸກສະເຕກ ແລະ ທ້ອງຖິນ, ໃນຂະນະທີປັບຕົວ 

ເຂາກັບການປຽນແປງຢາງໄວຂອງໂລກ. 

 

ທຸກວັນ, ເອອຍນ້ອງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຕະຫລອດທົວໂລກ ຈະປະສົບກັບການທ້າທາຍ 

ປະສົບການຕ່າງໆນາໆ. ສະຕີກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈາໃນທຸກວັນນຈະປະເຊີນກັບສິງທີບຄາດຄິດ, 

ຄວາມເຈັບປວຍທາງຈິດໃຈ, ຮ່າງກາຍ, ແລະ ທາງວິນຍານ; ແລະ ຄວາມຕາຍ. ເອອຍນ້ອງບາງຄົນ 

ຈະປະເຊີນກັບຄວາມເປົາປຽວດຽວດາຍ ແລະ ຄວາມຜິດຫວັງ ເພາະເຂົາເຈາບມີຄອບຄົວຂອງ 

ຕົນເອງ, ແລະ ບາງຄົນກໍທົນທຸກທໍລະມານກັບການເລືອກທີບສະຫລາດຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ. 

ບາງຄົນປະສົບກັບສົງຄາມ ຫລື ຄວາມອຶດຢາກ ຫລື ໄພທຳມະຊາດ, ແລະ ບາງຄົນກໍພວມຮຽນ 

ກ່ຽວກັບຈຸດດ່າງພ້ອຍຂອງການຕິດເສດ, ການຕົກງານ, ຫລື ການຂາດການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກຝົນ. 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັງກ່າວສາມາດກັດຄວາມແຂງແກ່ນຂອງສັດທາໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂມແຂງຂອງ 

ບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວອ່ອນແອລົງ. ຈຸດປະສົງຢາງໜຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໃນການຈັດຕງ 

ກຸ່ມສະຕີເປັນສານຸສິດຄື ທີຈະຊ່ອຍສົງເຄາະ ເພືອຍົກເຂົາເຈາຂນສູງກວ່າ “ທຸກສິງທີກີດກັນຄວາມສຸກ 

ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສະຕີ.”16 ໃນແຕ່ລະຫວອດ ແລະ ສາຂາ, ຈະມີສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ 

ພ້ອມກັບເອອຍນ້ອງຜູ້ສາມາດສະແຫວງຫາ ແລະ ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ນຳ 

ຖານະປະໂລຫິດ ເພືອເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ຊຶງກັນແລະກັນ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂອັນທີສາມາດ 

ນຳໃຊ້ຢູໃນບ້ານເຮືອນ ແລະ ໃນຊມຊົນຂອງຕົນ. 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂາໃຈວ່າ ຜ່ານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ, 

ການເປັນສານຸສິດຂອງພວກເຂົາຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ ແລະ ພວກເຂົາຈະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມກັບ 

ຄົນອືນໆ ໃນວຽກງານທີໜ້າປະທັບໃຈ ແລະ ດີເລີດຢາງທີພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ກະທຳໄປ. 

ວຽກງານທີເອອຍນ້ອງໃນສາສນາຈັກຖືກຂໍໃຫ້ເຮັດໃນວັນເວລາຂອງເຮົາບໄດ້ເປັນສິງນ້ອຍໜ້າ ຫລື 



ບສຳຄັນຕພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ຜ່ານການຮັບໃຊ້ທີຊືສັດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈະສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງການ 

ເຫັນດ້ວຍຂອງພຣະອົງ ແລະ ພອນທີໄດ້ມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງສະຖິດຢູນຳ. 

 

ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຄວນຮູ້ອີກວ່າ ເອອຍນ້ອງສະມາຄົມສາມາດຈັດຫາບ່ອນປອດໄພ, 

ບ່ອນຫລົບໄພ, ແລະ ການປົກປອງໃຫ້ໄດ້.17 ເມືອວັນເວລາຂອງເຮົາເລີມນັບມນັບຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ 

ຂນ, ເອອຍນ້ອງໃນສະມາຄົມຈະຊ່ອຍປົກປອງບ້ານເຮືອນຂອງສີໂອນຈາກສຽງແກ່ກ້າຂອງໂລກ ແລະ 

ອິດທິພົນທີລ່າເຫຍືອ, ຢວຢວນຂອງສັດຕູ. ຜ່ານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ 

ການສິດສອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂມແຂງຂນ ແລະ ອິດທິພົນຂອງສະຕີທີຊອບທຳສາມາດເປັນ 

ພອນໃຫ້ລູກໆຂອງພຣະບິດານັບເປັນຫລາຍຕຫລາຍຄົນ. 

 

ການເປັນສານຸສິດທີດູແລ ແລະ ປະຕິບັດ 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂາໃຈວ່າ ການຢຽມສອນເປັນການສະແດງ 

ອອກເຖິງການເປັນສະມາຊິກ ແລະ ເປັນວິທີທີສຳຄັນຫລາຍທີຈະໃຫ້ກຽດແກ່ພັນທະສັນຍາຂອງ 

ພວກເຂົາ. ພາກສ່ວນຂອງການເປັນສານຸສິດນ ຄວນຄ້າຍຄືກັບການປະຕິບັດສາສນາກິດ 

ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້. ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໃນຕອນເລີມຕນ, ກຳມະການຝາຍ 

ຢຽມສອນຈາກແຕ່ລະຫວອດຈະໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ປະເມີນເບິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 

ເກັບກຳການບໍລິຈາກ ເພືອຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຄົນຂັດສົນ. ຕະຫລອດປີຜ່ານມາ, ເອອຍນ້ອງ 

ສະມາຄົມ ແລະ ຜູ້ນຳໄດ້ຮຽນຮູ້ເທືອລະຂນຕອນ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາຕົນໃນເລືອງຄວາມສາມາດ 

ເພືອດູແລຄົນອືນ. ກໍມີບາງເວລາເມືອເອອຍນ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕການໄປຢຽມຢາມ, ການສອນບົດຮຽນ, 

ແລະ ການປະຈົດໝາຍນ້ອຍໄວ້ໜ້າເຮືອນຂອງເອອຍນ້ອງ. ການກະທຳດັງກ່າວໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອ 

ເອອຍນ້ອງຮຽນຮູ້ແບບແຜນຂອງການດູແລ. ເຊັນດຽວກັບຜູ້ຄົນໃນວັນເວລາຂອງໂມເຊໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ 

ຕກົດອັນຍືດຍາວນນ, ເອອຍນ້ອງໃນສະມາຄົມໃນຕອນນນກໍມີກົດປາກເປົາ ແລະ ເປັນລາຍລັກ 

ອັກສອນທີຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄືກັນ ເພືອຈະໄດ້ເຂາໃຈວິທີທີຈະເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ຊຶງກັນແລະກັນ. 

 

ໂດຍທີມີຄວາມຕ້ອງການຢາງຫລວງຫລາຍທີຈະສົງເຄາະ ແລະ ຊ່ອຍກູ້ໃນຊີວິດຂອງເອອຍນ້ອງ ແລະ 

ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈາໃນທຸກວັນນ, ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາຈຶງປະສົງໃຫ້ເຮົາເດີນຕາມ 

ເສນທາງທີສູງກວ່າ ແລະ ສະແດງການເປັນສານຸສິດຂອງເຮົາ ໂດຍການດູແລຢາງຈິງໃຈຕລູກໆ 

ຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍຈຸດປະສົງທີສຳຄັນນຢູໃນໃຈ, ບັດນຜູ້ນຳໄດ້ຖືກສອນໃຫ້ຖາມກ່ຽວກັບຄວາມ 

ສຸກສະບາຍທາງວິນຍານ ແລະ ທາງໂລກຂອງເອອຍນ້ອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈາ ແລະ 



ກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້.18 ບັດນຜູ້ຢຽມສອນມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບທີຈະ “ມາຮູ້ຈັກ ແລະ ຮັກເອອຍນ້ອງ 

ແຕ່ລະຄົນ, ຊ່ອຍເຫລືອນາງເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແກ່ສັດທາຂອງນາງ, ແລະ ຮັບໃຊ້.”19 

 

ໃນຖານະທີເປັນສານຸສິດທີອຸທິດຕົນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ເຮົາໄດ້ພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງ 

ເຮົາທີຈະເຮັດສິງທີພຣະອົງຈະເຮັດ ຖ້າຫາກພຣະອົງຢູນ. ເຮົາຮູ້ວ່າ ສຳລັບພຣະອົງແລ້ວ ມັນແມ່ນ 

ການດູແລຂອງເຮົາທີສຳຄັນ, ແລະ ສະນນເຮົາຈຶງພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ຕການດູແລເອອຍນ້ອງ 

ແທນທີຈະເອົາໃຈໃສ່ຕຈຳນວນສິງທີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວ. ການປະຕິບັດທີແທ້ຈິງຖືກວັດແທກຕາມ 

ຄວາມໃຈບຸນຂອງເຮົາຫລາຍກວ່າຄວາມດີເດັນຂອງສະຖິຕິຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາສຳເລັດຜົນ 

ໃນການປະຕິບັດຂອງເຮົາໃນການເປັນຜູ້ຢຽມສອນ ເມືອເອອຍນ້ອງຂອງເຮົາສາມາດເວາວ່າ, 

“ຜູ້ຢຽມສອນຂອງຂ້ອຍໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຂ້ອຍໃຫ້ເຕີບໂຕຂນທາງວິນຍານ” ແລະ “ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ຜູ້ຢຽມສອນ 

ຂອງຂ້ອຍເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳຂ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ” ແລະ “ຖ້າຂ້ອຍມີບັນຫາ, ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ 

ຜູ້ຢຽມສອນຂອງຂ້ອຍຈະຈັດການທັນທີ ໂດຍບຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຂ້ອຍຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອກ່ອນ.” ຜູ້ນຳ 

ທີເຂາໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຕຄົນອືນຈະປຶກສາຫາລືນຳກັນ ເພືອຈະໄດ້ສະແຫວງ 

ຫາ ແລະ ຮັບການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບວິທີທີຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ຢຽມສອນ ແລະ ເຖິງວິທີທີຈັດລະບຽບ 

ແລະ ວິທີອອກປະຕິບັດສາສນາກິດທີດົນໃຈ. 

 

ນອກເໜືອຈາກນນ, ການຢຽມສອນເປັນວຽກງານເພີມເຕີມຂອງອະທິການທີຕ້ອງດູແລຝູງແກະ 

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ອະທິການ ແລະ ປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຕ້ອງການ ການຮັບໃຊ້ 

ທີດົນໃຈຂອງຜູ້ຢຽມສອນ ເພືອຮັບໃຊ້ພວກເພິນໃນການບັນລຸໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເພິນ.  

ຜ່ານການປະຕິບັດຂອງຜູ້ຢຽມສອນ, ປະທານສະມາຄົມສາມາດຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຢູເຢັນເປັນສຸກ 

ຂອງເອອຍນ້ອງແຕ່ລະຄົນຢູໃນຫວອດ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຢູເຢັນເປັນສຸກຂອງເຂົາເຈາ 

ເມືອນາງໄປພົບອະທິການ? 

 

ປະທານ ທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໄດ້ສອນເຮົາວ່າ “ເມືອເຮົາພະຍາຍາມດ້ວຍສັດທາຢາງບຫວັນໄຫວ 

ເພືອບັນລຸໜ້າທີ ທີມອບໝາຍໃຫ້ແກ່ເຮົາ, ເມືອເຮົາສະແຫວງຫາການດົນໃຈຈາກພຣະຜູ້ຍິງໃຫຍ່ 

ສູງສຸດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາ, ແລ້ວເຮົາຈະບັນລຸຄວາມມະຫັດສະຈັນ.”20 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມມະຫັດສະຈັນ 

ເມືອພວກເຂົາຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ການຢຽມສອນເປັນແບບແຜນຂອງການເປັນສະມາຊິກທີ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະຮັບຮູ້ ເມືອພຣະອົງສະເດັດມາອີກ. 

 

ການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ 



 

ຄຳສອນນ ແລະ ຄຳສອນທີສຳຄັນອືນໆກ່ຽວກັບສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ ຕອນນມີໃຫ້ພວກຫລານ 

ສາວຂອງຂ້າພະເຈາເພືອສຶກສາແລ້ວຢູໃນປມຊືວ່າ Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society. ປມຫົວນບັນຈຸບັນທຶກມໍລະດົກຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ ແລະ 

ສະຕີຂອງສາສນາຈັກນ. ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເອອຍນ້ອງຕະຫລອດທົວໂລກກາຍເປັນໜຶງ ແລະ 

ເປັນກຸ່ມກ້ອນດຽວ ດ້ວຍຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ ແລະ ແບບແຜນ ແລະ ສິດທິພິເສດ 

ຂອງການເປັນສານຸສິດ. ມັນເປັນພະຍານເຖິງບົດບາດທີສຳຄັນຂອງສະຕີໃນແຜນແຫ່ງ 

ຄວາມສຸກຂອງພຣະບິດາ, ແລະ ມັນໄດ້ສ້າງມາດຕະຖານທີບຫວັນໄຫວເຖິງສິງທີເຮົາເຊືອ, 

ສິງທີເຮົາເຮັດ, ແລະ ສິງທີເຮົາປອງກັນ. ຝາຍປະທານສູງສຸດໄດ້ຊກຍູ້ເຮົາໃຫ້ “ສຶກສາປມຫົວນ ແລະ 

ປອຍໃຫ້ຄວາມຈິງທີບມີເວລາສນສຸດ ແລະ ຕົວຢາງທີດົນໃຈເປັນອິດທິພົນໃນຊີວິດ [ຂອງເຮົາ].”21 

 

ການຮູ້ວ່າ ການຈັດຕງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະເປັນການສ້າງອັນສູງສຸດ, ປະທານໂຈເຊັບ ແອັຟ 

ສະມິດ ໄດ້ບອກເອອຍນ້ອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະວ່າ: “ມັນແມ່ນສຳລັບພວກທ່ານເພືອຈະໄດ້ 

ນຳພາໂລກ ແລະ ເພືອນຳພາສະຕີໃນໂລກໂດຍສະເພາະ. … ພວກເຈາເປັນຫົວ, ” ເພິນກ່າວ, 

“ບແມ່ນຫາງ.”22 ເມືອເວລາແຫ່ງການສະເດັດມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໃກ້ເຂາມາ, ຂ້າພະເຈາ 

ຫວັງວ່າພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂມແຂງຂນ, ເປັນສະຕີທີຊືສັດ ຜູ້ນຳໃຊ້ຫລັກທຳ ແລະ 

ແບບແຜນຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ເມືອສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ 

ກາຍເປັນວິທີຂອງຊີວິດສຳລັບພວກເຂົາ, ແລ້ວພວກເຂົາຈະຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມເປັນໜຶງກັບ 

ຄົນອືນໆເພືອບັນລຸຈຸດປະສົງອັນສູງສົງຂອງມັນ. ຂ້າພະເຈາມີປະຈັກພະຍານເຖິງສາສນາຈັກ 

ຂອງພຣະເຢຊຄຣິດທີແທ້ຈິງ ຊຶງຖືກຟນຟູຄືນມາໃໝ່ນ, ແລະ ຂ້າພະເຈາມີຄວາມກະຕັນຍູສຳລັບ 

ແບບແຜນຂອງການເປັນສິດທິຊົນ ທີຖືກຟນຟູຄືນມາໃໝ່ເມືອພະຜູ້ເປັນເຈາດົນໃຈສາສດາໂຈເຊັບ 

ສະມິດ ໃຫ້ຈັດຕງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຂນ. ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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