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ໂດຍ ແອວເດີ ດີ ທອດ ຄຣິສໂຕເຟີສັນ 

ແຫ່ງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 

 

 

ພຣະຄຳພີມໍມອນໄດ້ບັນຈຸເລືອງລາວກ່ຽວກັບຊາຍຄົນໜຶງຊື ນີຮໍ. ງ່າຍທີຈະເຂາໃຈວ່າເປັນຫຍັງ 

ມໍມອນ, ໃນການຫຍໍແຜ່ນຈາລຶກຫລາຍພັນປີຂອງຊາວນີໄຟຈຶງຄິດວ່າ ມັນສຳຄັນທີຈະຮວມເລືອງ 

ລາວບາງຢາງກ່ຽວກັບຊາວຄົນນ ແລະ ອິດທິພົນແຫ່ງຄຳສອນອັນຍາວນານຂອງລາວໄວ້ນຳ. 

ມໍມອນໄດ້ເຕືອນເຮົາ, ໂດຍທີຮູ້ວ່າຄຳສອນດັງກ່າວອາດປະກົດຂນອີກໃນວັນເວລາຂອງເຮົາ. 

 

ເລືອງລາວຂອງນີຮໍໄດ້ປາກົດຂນປະມານ 90 ກ່ອນການກຳເນີດຂອງພຣະຄຣິດ. ລາວໄດ້ສອນວ່າ 

ມະນຸດຊາດທັງປວງຈະລອດໃນວັນສຸດທ້າຍ … ; ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ສ້າງມະນຸດທັງປວງ

ຂນມາ ແລະ ໄດ້ໄຖ່ຄົນທັງປວງນຳອີກ, ແລະ ໃນຕອນສຸດທ້າຍມະນຸດທັງປວງຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ 

(see Alma 1:4).  

 

ປະມານ 15 ປີ ຈາກນນ, ໂຄຣິຫໍ ໄດ້ມາຫາຊາວນີໄຟ ເພືອສັງສອນ ແລະ ປະກາດຄຳສອນຂອງນີຮໍ. 

ພຣະຄຳພີມໍມອນ ໄດ້ບັນທຶກວ່າ ລາວເປັນຜູ້ຕຕ້ານພຣະຄຣິດ, ແລະ ລາວໄດ້ເລີມສິດສອນຜູ້ຄົນບໃຫ້

ເຫັນດີກັບຄຳທຳນາຍ … ກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ (see Alma 30:6). ໂຄຣິຫໍໄດ້ 

ປະກາດຕືມວ່າ ມັນຈະບມີການຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງມະນຸດເກີດຂນຢາງເດັດຂາດ, ແຕ່ວ່າມະນຸດ

ແຕ່ລະຄົນເປັນຢູໃນຊີວິດນ ຕາມການດຳເນີນຊີວິດຂອງຕົນເອງ; ດັງນນ ມະນຸດແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮຸ່ງ

ເຮືອງຕາມຄວາມສະຫລາດຂອງຕົນເອງ, ແລະວ່າທຸກຄົນຊະນະຕາມກຳລັງຂອງຕົນເອງ; ແລະ ແມ່ນ

ຫຍັງກໍຕາມທີຕົນເອງກະທຳໄປນນ ຈະບມີຄວາມຜິດເລີຍ (see Alma 30:17). ສາດສະດາປອມ 

ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມຂອງເຂົາບເຊືອຖືໃນການກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກເຂົາ (see Alma 15:15).  

 

ເຊັນດຽວກັນກັບໃນວັນເວລາຂອງນີຮໍ ແລະ ໂຄຣິຫໍ, ເຮົາມີຊີວິດຢູໃນວັນເວລາ ຊຶງໃກ້ກັບການສະເດັດ 

ມາຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ—ໃນກໍລະນີຂອງເຮົາ ມັນເປັນວັນເວລາທີຕຽມພ້ອມສຳລັບການສະເດັດມາ 



ຄງທີສອງຂອງພຣະອົງ. ແລະ ຄ້າຍຄືກັນນນ, ຂ່າວສານເລືອງການກັບໃຈ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວບມີ 

ໃຜຢາກຟັງ. ບາງຄົນປະກາດວ່າ ຖ້າຫາກມີພຣະເຈາແທ້, ພຣະອົງຄົງບບັນຊາແບບຈິງຈັງກັບ 

ເຮົາດອກ (see Alma 18:5). ບາງຄົນໃນປະຈຸບັນນ ປະກາດວ່າພຣະເຈາຜູ້ຊົງຮັກຈະອະໄພບາບ 

ທັງໝົດ ພຽງແຕ່ສາລະພາບຜິດແບບງ່າຍໆເທົານນ, ຫລື ຖ້າຫາກມີການລົງໂທດບາບແທ້ໆ 

ກໍຈະເປັນວ່າ ພຣະເຈາຈະຕີສອນພວກເຮົາສອງສາມເທືອ ແລະ ພາຍຫລັງມາ, ພວກເຮົາກໍຈະລອດ

ຢູໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈາ (see 2 Nephi 28:8). ບາງຄົນ ຄືກັນກັບໂຄຣິຫໍ ຈະປະຕິເສດການເປັນ 

ຢູຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ ບເຊືອວ່າມີບາບ. ຄຳສອນຂອງເຂົາແມ່ນວ່າ ຄຸນຄ່າ, ມາດຕະຖານ, ແລະ 

ແມ່ນແຕ່ຄວາມຈິງ ເປັນເລືອງທີກ່ຽວພັນກັນ. ດັງນນ, ສິງໃດກໍຕາມທີບຸກຄົນຮູ້ສຶກວ່າເປັນສິງທີຖືກ 

ຕ້ອງສຳລັບເຂົາ, ແລ້ວຄົນອືນບສາມາດຈະເວາວ່າ ມັນເປັນສິງທີຜິດ ຫລື ເປັນບາບ. 

 

ຢູທາງນອກ ຄຳສອນເຊັນນນເບິງຄືເປັນໜ້າເຊືອ ເພາະມັນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາເຮັດຕາມໃຈຊອບ ຫລື 

ບຕ້ອງເປັນຫ່ວງກັບຜົນສະທ້ອນ. ໃນການໃຊ້ຄຳສອນຂອງນີຮໍ ແລະ ໂຄຣິຫໍ, ເຮົາສາມາດຫາຂໍແກ້ຕົວ 

ແລະ ໃຫ້ເຫດຜົນດີກັບທຸກສິງ. ເມືອສາດສະດາເອນໃຫ້ກັບໃຈ, ມັນຄືກັນກັບເທນເຢັນໃສ່ຜູ້ຄົນ. 

ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຄວນຮັບເອົາການເອນຂອງສາດສະດາດ້ວຍຄວາມສຸກ. ຖ້າຫາກປາດສະຈາກການ 

ກັບໃຈ, ແລ້ວຈະບມີການກ້າວໄປໜ້າ ຫລື ການພັດທະນາຊີວິດເລີຍ. ການທຳທ່າວ່າບມີບາບຈະບ 

ຊ່ອຍໃຫ້ຄວາມໜັກໜ່ວງ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດບັນເທົາລົງ. ການທົນທຸກນຳບາບຈະບຊ່ອຍໃຫ້ຊີວິດ 

ດີຂນແນວໃດ. ພຽງແຕ່ການກັບໃຈເທົານນທີຈະພາໄປສູ່ຊີວິດທີດີກວ່າ. ແລະ, ແນ່ນອນ, ພຽງແຕ່ 

ຜ່ານການກັບໃຈເທົານນທີເຮົາຈະສາມາດໄດ້ຮັບພຣະຄຸນແຫ່ງການຊົດໃຊ້ພຣະຄຣິດ ແລະ ຄວາມລອດ 

ໄດ້. ການກັບໃຈເປັນຂອງປະທານອັນສູງສົງ, ແລະ ຄວນມີຮອຍຍມຢູໃນໃບໜ້າຂອງເຮົາ ເມືອເຮົາກ່າວ 

ເຖິງມັນ. ມັນຊບອກເຮົາໄປຫາອິດສະລະພາບ, ຄວາມໝນໃຈ, ແລະ ຄວາມສະຫງົບ. ການກັບໃຈ 

ເປັນເຫດຜົນທີແທ້ຈິງຂອງການສະເຫລີມສະຫລອງ, ແລະ ບແມ່ນເຫດຜົນໃຫ້ຢຸດການສະເຫລີມ 

ສະຫລອງ. 

 

ການກັບໃຈຈະເປັນໄປໄດ້ພຽງແຕ່ເພາະການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊຄຣິດເທົານນ. ເປັນການເສຍສະລະ 

ອັນເປັນນິດຂອງພຣະອົງທີ “ຈະນຳເອົາຄວາມລອດມາຫາຄົນທັງປວງທີມີສັດທາໄປສູ່ການກັບໃຈ” 

(ແອວມາ 34:15). ການກັບໃຈເປັນເງືອນໄຂທີຈຳເປັນ, ແລະ ເປັນພຣະຄຸນຂອງພຣະຄຣິດຄືພະລັງ, 

ໂດຍການນນ “ຄວາມເມດຕາຈະສາມາດສະໜອງຂໍຮຽກຮ້ອງແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທຳໄດ້” (ແອວມາ 

34:16). ຫລັກຖານຂອງເຮົາຄື: 

 

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ການຮັບຮອງຄວາມຊອບທຳ [ຫລື ການໃຫ້ອະໄພບາບ] ຜ່ານພຣະຄຸນຂອງພຣະ 

ຜູ້ເປັນເຈາຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດພຣະເຢຊຄຣິດແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈິງ; 



 

ແລະ ພວກເຮົາກໍຮູ້ອີກວ່າການຊຳລະໃຫ້ບໍລິສຸດ [ຫລື ການຊຳລະລ້າງຈາກບາບ] ຜ່ານພຣະຄຸນ 

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາຂອງເຮົາ ແລະ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດພຣະເຢຊຄຣິດແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈິງ, ຕທຸກ

ຄົນຜູ້ຮັກ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະເຈາດ້ວຍສຸດພະລັງ, ຄວາມຄິດ, ແລະ ກຳລັງຂອງເຂົາ (see D&C 20:30–

31). 

 

ການກັບໃຈເປັນຫົວຂໍທີໃຫຍ່ໂຕ, ແຕ່ໃນມນ ຂ້າພະເຈາຢາກກ່າວເຖິງພຽງແຕ່ຫ້າຢາງເທົານນ 

ກ່ຽວກັບຫລັກທຳພຣະກິດຕິຄຸນຂນພນຖານ ຊຶງຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດ. 

 

ໜຶງ, ການເຊອເຊີນໃຫ້ກັບໃຈເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມຮັກ. ເມືອພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ “ເລີມຕນ 

ປະກາດວ່າ ຈົງຖມໃຈເກົາເອົາໃຈໃໝ່: ເພາະວ່າອານາຈັກສະຫວັນມາໃກ້ແລ້ວ” (ມັດທາຍ 4:17), 

ມັນເປັນຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຮັກ, ເຊອເຊີນທຸກຄົນທີມີຄ່າຄວນໃຫ້ເຂາຮ່ວມກັບພຣະອົງ ແລະ 

ຊືນຊົມກັບຖ້ອຍຄຳແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນໃນໂລກນ, ແລະ ຊີວິດນິລັນດອນໃນໂລກທີຈະມາເຖິງ (see 

Moses 6:59). ຖ້າຫາກເຮົາບເຊອເຊີນຄົນອືນໃຫ້ປຽນແປງ ຫລື ຖ້າຫາກເຮົາບກັບໃຈ, ແລ້ວເຮົາ 

ກໍເຮັດໜ້າທີຂອງເຮົາບສຳເລັດໃນການຊ່ອຍເຫລືອຕົນເອງ ແລະ ຄົນອືນໆ. ພແມ່ຜູ້ປອຍໃຫ້ລູກ 

ເຮັດບາບ, ເພືອນທີບເຕືອນເພືອນ, ຜູ້ນຳທີຢານກົວສ່ວນຫລາຍຈະເປັນຫ່ວງນຳຕົນເອງຫລາຍກວ່າ 

ການເປັນຢູ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງຄົນທີເຂົາເຈາສາມາດຊ່ອຍເຫລືອໄດ້. ແມ່ນແລ້ວ, ການເອນໃຫ້ກັບໃຈ 

ມາເຖິງແລ້ວ ໂດຍບໂຍະຍານ ຫລື ຜິດຫູ, ແລະ ອາດຖືກເຮັດໃຫ້ຄົນຊັງ, ແຕ່ເມືອໄດ້ຖືກນຳພາໂດຍ 

ພຣະວິນຍານ, ມັນຈະເປັນການປະພຶດດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍແທ້ໆ (see D&C 121:43–44). 

 

ສອງ, ການກັບໃຈໝາຍເຖິງການພະຍາຍາມທີຈະປຽນແປງ. ມັນຈະເປັນການເຍາະເຍຍການ 

ທົນທຸກທໍລະມານຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຢູໃນສວນເຄັດເຊມາເນ ແລະ ທີໄມ້ກາງແຂນ 

ຖ້າຫາກເຮົາຄາດຫວັງໃຫ້ພຣະອົງປຽນສະພາບຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນທູດສະຫວັນໂດຍທີບຕ້ອງ 

ເຮັດພາກສ່ວນຂອງເຮົາ. ກົງກັນຂ້າມ, ເຮົາຕ້ອງສະແຫວງຫາພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ເພືອເຮັດໃຫ້ 

ບໍລິບູນ ແລະ ຮັບລາງວັນສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມອັນພາກພຽນຂອງເຮົາ (see 2 Nephi 25:23). 

ບາງທີ ເຊັນດຽວກັນກັບທີເຮົາອະທິຖານຂໍຄວາມເມດຕາ, ເຮົາຄວນອະທິຖານຂໍເວລາ ແລະ 

ໂອກາດທີຈະເຮັດວຽກ ແລະ ພະຍາຍາມເອົາຊະນະມັນນຳອີກ. ແນ່ນອນພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະອວຍພອນ 

ຄົນທີປາຖະໜາຢາກມາຫາການພິພາກສາຢາງມີຄ່າຄວນ, ຄົນທີຕງໃຈອອກແຮງໄປແຕ່ລະວັນ 

ເພືອປຽນຄວາມອ່ອນແອ ໃຫ້ກັບກາຍເປັນຄວາມເຂມແຂງ. ການກັບໃຈທີແທ້ຈິງ, ການປຽນແປງ 

ທີແທ້ຈິງ ອາດຮຽກຮ້ອງຄວາມພະຍາຍາມຄືນອີກ, ແຕ່ມີບາງສິງທີເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ ແລະ ສັກສິດໃນ 

ຄວາມພະຍາຍາມນນ. ການໃຫ້ອະໄພທີສູງສົງ ແລະ ການປິນປົວມາເຖິງແບບທຳມະຊາດ 



ສູ່ຄົນເຊັນນນ, ເພາະ ແນ່ນອນ, ຄຸນນະທຳຮັກຄຸນນະທຳ; ຄວາມສະຫວ່າງແນບສະໜິດກັບຄວາມ 

ສະຫວ່າງ; ແລະ ຄວາມເມດຕາມີຄວາມສົງສານຕຄວາມເມດຕາ ແລະ ອ້າງສິດໃນຄົນຂອງນາງເອງ 

(see D&C 88:40). 

 

ດ້ວຍການກັບໃຈ ເຮົາສາມາດພັດທະນາຕົນໄປເລອຍໆ ໃນຄວາມສາມາດຂອງເຮົາເພືອດຳລົງຊີວິດ, 

ເພາະເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ຄົນທີບສາມາດປະຕິບັດຕາມກົດຂອງອານາຈັກຊນສູງ ຈະທົນກັບລັດສະໝີພາບ 

ຂອງອານາຈັກຊນສູງບໄດ້ (see D&C 88:22). 

 

ສາມ, ການກັບໃຈໝາຍເຖິງການບພຽງແຕ່ປະຖມບາບເທົານນ ແຕ່ເປັນການສັນຍາທີຈະເຊືອຟັງ 

ນຳອີກ. ວັດຈະນະນຸກົມຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບອກວ່າ: “ການກັບໃຈໝາຍເຖິງການຫັນ 

ຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມປະສົງມາຫາພຣະເຈາ, ທັງປະຕິເສດບາບ ຊຶງທຳມະຊາດແລ້ວ ເຮົາມັກ 

ຈະໂນ້ມອ່ຽງໄປຫາ.”1 ຕົວຢາງໜຶງກ່ຽວກັບຄຳສອນນ ຈາກພຣະຄຳພີມໍມອນແມ່ນພົບເຫັນຢູໃນ 

ຖ້ອຍຄຳຂອງແອວມາ ທີກ່າວກັບພວກລູກຊາຍຂອງເພິນວ່າ: 

 

“ສະນນພສັງເຈາ, ລູກຂອງພ, ດ້ວຍຄວາມເກງກົວພຣະເຈາ, ໃຫ້ລູກລະເວນຈາກຄວາມຊົວຮ້າຍຂອງ

ລູກ; 

 

ໃຫ້ລູກຫັນໜ້າໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈາດ້ວຍສຸດຄວາມນຶກຄິດ, ຄວາມສາມາດ, ແລະ ກຳລັງ” (ແອວມາ 

39:12–13; see also Mosiah 7:33; 3 ນີໄຟ 20:26; ມໍມອນ 9:6 ນຳອີກ). 

 

ກ່ອນຈະຫັນໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈາຂອງເຮົາໄດ້ນນ, ມັນຈະຕ້ອງບມີສິງໃດທີຕກວ່າພັນທະສັນຍາ 

ທີຈະເຊືອຟັງຕພຣະອົງ. ເຮົາມັກຈະກ່າວເຖິງພັນທະສັນຍານວ່າເປັນພັນທະສັນຍາແຫ່ງການຮັບ 

ບັບຕິສະມາ ເພາະມັນສະແດງເຖິງການເປັນພະຍານ ໂດຍການຮັບບັບຕິສະມາໃນນ (see 

Mosiah 18:10). ການຮັບບັບຕິສະມາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ເປັນຕົວຢາງ, ຢືນຢັນພັນທະ 

ສັນຍາຂອງພຣະອົງທີຈະເຊືອຟັງຕພຣະບິດາ. “ແຕ່ເຖິງແມ່ນພຣະອົງບໍລິສຸດ, ພຣະອົງຍັງສະແດງແກ່

ລູກຫລານມະນຸດວ່າ ຕາມທາງແຫ່ງເນອໜັງພຣະອົງຖ່ອມຕົວຕພຣະພັກຂອງພຣະບິດາ, ແລະ ເປັນ

ພະຍານຕພຣະບິດາວ່າ ຈະເຊືອຟັງພຣະອົງໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ” (2 ນີໄຟ 

31:7). ປາດສະຈາກພັນທະສັນຍານ, ການກັບໃຈຈະບສຳເລັດຄົບຖ້ວນ ແລະ ການປົດບາດຈະບໄດ້ 

ຮັບເລີຍ.2 ອາຈານ ໂນແອວ ເຣນົນ ໄດ້ກ່າວເຖິງເລືອງນໃນທາງທີໜ້າຊົງຈຳທີວ່າ “ການເລືອກກັບໃຈ 

ຄືກັນກັບການເລືອກເຜົາສະພານທີຕໃສ່ທຸກບ່ອນ [ດ້ວຍຄວາມຕງໃຈ] ທີຈະເດີນຕາມເສນທາງ 

ດຽວນນ ທີເລືອກ, ທາງ ດຽວ ນນທີພາໄປສູ່ຊີວິດ ນິລັນດອນ.”3 



 

ສີ, ການກັບໃຈຮຽກຮ້ອງຈຸດປະສົງທີຈິງຈັງ ແລະ ເຕັມໃຈທີ ຈະຮັກສາມັນໄວ້, ເຖິງແມ່ນຈະຜ່ານຄວາມ 

ເຈັບປວດ. ການຂຽນຂນຕອນຂອງການກັບໃຈໄວ້ເຮັດຕາມລຳດັບອາດຊ່ອຍບາງຄົນໄດ້, ແຕ່ມັນອາດ 

ພາໃຫ້ເຮັດແບບບຕ້ອງຄິດ, ພຽງໝາຍຂີດສິງທີໄດ້ເຮັດເທົານນ ໂດຍບຮູ້ສຶກແທ້ໆກັບການປຽນແປງ. 

ການກັບໃຈທີແທ້ຈິງບໄດ້ເປັນສິງຕນໆ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາມອບເງືອນໄຂສຳລວມສອງຢາງໃຫ້ເຮົາ ເພືອ 

ໂດຍສິງນນ ຈະຮູ້ວ່າຄົນໆນນໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຂົາຫລືບ—ເຂົາຈະສາລະພາບ ແລະ ປະຖມ

ມັນ (see D&C 58:43). 

 

ການສາລະພາບ ແລະ ການປະຖມ ເປັນຄວາມຄິດທີມີພະລັງຫລາຍ. ຫລາຍກວ່າຄຳວ່າ 

“ຂ້ອຍຍອມຮັບ; ຂ້ອຍຂໍໂທດ” ເທົານນ. ການສາລະພາບເປັນສິງເລິກຊງ, ບາງເທືອເປັນການຮັບ 

ຮູ້ທີເຈັບປວດເຖິງຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການເຮັດຜິດຕ ພຣະເຈາ ແລະ ມະນຸດ. ຄວາມໂສກເສາ ແລະ 

ເສຍໃຈ ແລະ ນອັນຂົມຂືນ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຈະມາກັບການສາລະພາບຂອງບຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະ 

ເມືອເຂົາໄດ້ສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ແກ່ບາງຄົນ, ຫລື ຍິງໄປກວ່ານນ, ໄດ້ພາຄົນອືນເຮັດບາບ. 

ມັນເປັນເພາະຄວາມໂສກເສາອັນໃຫຍ່ໂຕນ, ທີເຫັນຄວາມຈິງຂອງສິງທີເປັນຢູ, ຊຶງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນ 

ດັງກ່າວ, ເຊັນດຽວກັບແອວມາ, ຮ້ອງອອກມາວ່າ ໂອ້ ພຣະເຢຊເຈາເອີຍ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈາ, ຂໍຊົງ

ມີເມດຕາປານີຕຂ້ານ້ອຍຜູ້ຢູໃນນບີແຫ່ງຄວາມຂົມຂືນ, ແລະ ຖືກປິດລ້ອມດ້ວຍສາຍໂສ້ແຫ່ງຄວາມ

ຕາຍອັນເປັນນິດດ້ວຍເຖີດ” (see Alma 36:18). ດ້ວຍສັດທາໃນຄວາມເມດຕາຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່, ແລະ 

ອຳນາດຂອງພຣະອົງ, ຄວາມໝົດຫວັງຈຶງກາຍເປັນຄວາມມີຫວັງ. ໃຈ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາ 

ຂອງເຂົາຈະປຽນໄປ, ແລະ ບາບທີຄງໜຶງເຄີຍເປັນສິງພໍໃຈ ແຕ່ຕອນນກັບເປັນສິງໜ້າກຽດຊັງ. 

ຄວາມຕງໃຈທີຈະຍົກເລີກ ແລະ ປະຖມບາບ ແລະ ເພືອດັດແປງ, ດັງທີຕົນສາມາດເຮັດໄດ້, ຊຶງເຂົາ 

ໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດກັບຄົນອືນ, ຕອນນໄດ້ມີໃຈໃໝ່. ຄວາມພະຍາຍາມນນ ບດົນກໍຈະເຕີບໂຕຂນເປັນ 

ພັນທະສັນຍາເລືອງການເຊືອຟັງຕພຣະເຈາ. ດ້ວຍພັນທະສັນຍານນ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 

ຜູ້ເປັນອັກຄະທູດແຫ່ງພຣະຄຸນອັນສູງສົງ, ຈະນຳຄວາມບັນເທົາ ແລະ ການໃຫ້ອະໄພມາໃຫ້. 

ແລ້ວເຂົາຈະສາມາດກ່າວກັບແອວມາໄດ້ວ່າ ເຮົາບເຄີຍເຫັນຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງອັນໃດ

ທີໜ້າອັດສະຈັນເຊັນນ ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກທີສຸດເທົາກັບຄວາມ

ເຈັບປວດຂອງເຮົາ! (see Alma 36:20). 

 

ຄວາມເຈັບປວດໃດທີຮຽກຮ້ອງການກັບໃຈ ຈະໜ້ອຍກວ່າຂໍຮຽກຮ້ອງແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທຳ 

ສຳລັບການລະເມີດທີຍັງບໄດ້ສາລະພາບເທືອ. ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ກ່າວເລັກນ້ອຍ 

ກ່ຽວກັບສິງທີພຣະອົງໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານເພືອສະໜອງຂໍຮຽກຮ້ອງແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ 

ຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງເຮົາ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ,  



ພຣະອົງໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານກັບສິງເຫລົານແທນທຸກຄົນ, ເພືອວ່າເຂົາຈະບໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານຖ້າ

ຫາກເຂົາຈະກັບໃຈ; 

 

ແຕ່ຖ້າຫາກເຂົາບກັບໃຈ ເຂົາຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານແມ່ນແຕ່ເໝືອນດັງພຣະອົງ; 

 

ຊຶງຄວາມທຸກທໍລະມານເຮັດໃຫ້ຕົວພຣະອົງເອງ, ແມ່ນແຕ່ພຣະເຈາ, ຜູ້ຍິງໃຫຍ່ທີສຸດໃນບັນດາທຸກສິງ

ທັງປວງ, ຕ້ອງສັນເພາະຄວາມເຈັບປວດ, ແລະ ເລືອດໄຫລອອກຈາກທຸກຂຸມຂົນ, ແລະ ທົນທຸກ 

ທໍລະມານທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ວິນຍານ—ແລະ ປາຖະໜາທີຈະບຕ້ອງດືມຈອກອັນຂົມຂືນນນ (see 

D&C 19:16–18). 

 

ຫ້າ, ບວ່າການກັບໃຈຈະເຈັບປວດຫລາຍພຽງໃດກໍຕາມ, ແຕ່ມັນຈະຖືກກືນເຂາໄປໃນຄວາມສຸກແຫ່ງ 

ການໃຫ້ອະໄພ. ໃນກອງປະຊມໃຫຍ່ໃນບົດປາໄສຂອງປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ ຊືວ່າ “ແສງອາລຸນ 

ແຫ່ງການໃຫ້ອະໄພ,” ເພິນໄດ້ບັນຍາຍດັງນ: 

 

“ໃນເດືອນເມສາ ປີ 1847, ທ່ານບຣິກຳ ຢັງ ໄດ້ພາກຸ່ມບຸກເບີກກຸ່ມທຳອິດອອກຈາກເມືອງວິນເຕີ 

ຄວດເຕີ. ໃນເວລາດຽວກັນນນ, 1,600 ໄມ (2,500 ກິໂລແມັດ) ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກຜູ້ເດີນທາງ 

ທີລອດຕາຍຂອງກຸ່ມດອນເນີ ໄດ້ກະຈັດກະຈາຍລົງພູ ຊີເອຣາ ນີວາດາ ໄປຫາຫ່ອມພູເມືອງ 

ສັກກະລາເມັນໂຕ. 

 

“ເຂົາເຈາໄດ້ຄ້າງໃນຫິມະຢູເທິງພູໃນລະດູໜາວທີຮ້າຍກາດ. ການລອດຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນ, 

ແຕ່ລະອາທິດ, ແລະ ແຕ່ລະ ເດືອນ ແລະ ການອຶດຢາກມາກແຄ້ນ ແລະ ທົນທຸກທໍລະມານ 

ອັນເກີນທີຈະພັນລະນາໄດ້ຂອງເຂົາເຈານນ ແມ່ນເກືອບເປັນເລືອງທີບໜ້າເຊືອເລີຍ. 

 

“ໃນກຸ່ມນນ ມີຊາຍໜຸ່ມອາຍຸ 15 ປີ ຊື ຈອນ ບະຣີນ. ໃນຄືນ ຂອງວັນທີ 24 ເດືອນເມສາ, 

ລາວໄດ້ຍ່າງເຂາໄປຫາບ້ານສວນຂອງທ່ານຈອນສັນ. ຫລາຍປີຈາກນນ ທ້າວຈອນໄດ້ຂຽນວ່າ: 

 

“‘ຕາເວັນໄດ້ຕົກລົງດິນດົນແລ້ວ ເມືອພວກເຮົາໄປເຖິງບ້ານຂອງທ່ານຈອນສັນ, ສະນນ ເທືອທຳອິດທີ 

ຂ້າພະເຈາເຫັນມັນແມ່ນເປັນຕອນເຊາ. ອາກາດກໍດີ, ດິນກໍຂຽວງາມໄປດ້ວຍຫຍ້າ, ນົກສົງສຽງ 

ຮ້ອງເພງຢູເທິງຕນໄມ້, ແລະ ການເດີນທາງໄດ້ສນສຸດລົງ. ບເປັນໜ້າເຊືອທີຂ້າພະເຈາຍັງມີຊີວິດຢູ. 

 

“‘ພາບທີຂ້າພະເຈາເຫັນໃນເຊາມນນ ເບິງຄືພາບທີ ຂ້າພະເຈາວາດໄວ້ຢູໃນຈິດໃຈ. ເຫດການ 



ສ່ວນຫລາຍທີເກີດຂນຜ່ານມາ ໄດ້ລັບເລືອນໄປຈາກຄວາມຊົງຈຳ, ແຕ່ຂ້າພະເຈາຍັງຈືຄ້າຍ 

ທີເຄີຍຕງຢູໃກ້ບ້ານຂອງທ່ານຈອນສັນນນ.’ 

 

ປະທານແພ໊ກເກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ທຳອິດ ຂ້າພະເຈາກໍງົງງັນກັບຄຳເວາຂອງລາວທີວ່າ ‘ເຫດການ 

ສ່ວນຫລາຍທີເກີດຂນຜ່ານມາ ໄດ້ລັບເລືອນໄປຈາກຄວາມຊົງຈຳ.’ ເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີການ 

ທົນທຸກທໍລະມານຢາງໜັກເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ ແລະ ຄວາມໂສກເສາ ໄດ້ລັບເລືອນໄປຈາກ 

ຄວາມຊົງຈຳຂອງລາວ? ເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີລະດູໜາວອັນມືດມົວນນ ໄດ້ກາຍເປັນແສງ 

ອາລຸນແຫ່ງຍາມເຊາ? 

 

“ຫລັງຈາກໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບເລືອງນນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈາຈຶງສຳນຶກໄດ້ວ່າ ມັນບໄດ້ເປັນເລືອງຍາກເລີຍ. 

ຂ້າພະເຈາກໍເຄີຍ ເຫັນເຫດການບາງສິງທີເກີດກັບບາງຄົນທີຂ້າພະເຈາຮູ້ ໃນລັກສະນະທີຄ້າຍຄືກັນນ. 

ຂ້າພະເຈາເຄີຍເຫັນບາງຄົນໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນນານຢູກັບຄວາມຜິດ ແລະ ຈາກນນໄດ້ອອກມາສູ່ແສງ 

ອາລຸນແຫ່ງການໃຫ້ອະໄພ. ເມືອແສງອາລຸນມາເຖິງ, ເຂົາເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ: 

 

“ຄົນທີກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຂົາ, ຄົນໆນນໄດ້ຮັບການໃຫ້ ອະໄພ, ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ບຈືຈຳມັນ

ອີກຕໄປ [see D&C 58:42].” 4 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍຮັບຮູ້ ແລະ ເປັນພະຍານດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູ ເຖິງການຮັບທຸກທໍລະມານທີບສາມາດ 

ຈະເຂາໃຈໄດ້ນນ, ວ່າ ຄວາມຕາຍ ແລະ ການເປັນຄືນມາສູ່ຊີວິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ “ເຮັດໃຫ້ເກີດ

ເງືອນໄຂແຫ່ງການກັບໃຈ” (ຮີລາມັນ 14:18). ຂອງປະທານແຫ່ງການກັບໃຈເປັນຂໍກະແຈເປີດ 

ເຂາຫາຄວາມສຸກໃນຊີວິດນ ແລະ ຊີວິດໜ້າ. ໃນຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ 

ໃນຄວາມຖ່ອມຕົນທີສຸດ ແລະ ໃນຄວາມຮັກ, ຂ້າພະເຈາຂໍເຊອເຊີນທ່ານທຸກຄົນໃຫ້ “ກັບໃຈ: 

ເພາະອານາຈັກສະຫວັນມາໃກ້ແລ້ວ” (ມັດທາຍ 4:17). ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ໃນການຮັບເອົາການ 

ເຊອເຊີນນ, ທ່ານຈະພົບຄວາມສຸກທັງໃນຕອນນ ແລະ ຕະຫລອດການ. ໃນພຣະນາມຂອງ 

ພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 

 

 

ແຫລ່ງອ້າງອີງ 

1. Bible Dictionary, “Repentance.” 

2. ພຣະຄຳພີມໍມອນໄດ້ກ່າວຢເລອຍໆກ່ຽວກັບ “ການບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈ” (see Mosiah 
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