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ໜ່ຶງເດືອນກວ່າຫລັງຈາກພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງງານກັນ, ພັນລະຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ໄດ້ພາກັນຂີ່ລົດເດີນທາງໄປໄກ. ນາງໄດ້ເປັນຜູ້ຂັບລົດ, ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພະຍາຍາມພັກຜ່ອນ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວວ່າ ພະຍາຍາມ ເພາະວ່າເສັ້ນທາງຫລວງທີ່ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເດີນຕາມນັ້ນໄດ້ມີ 
ຊື່ສຽງເປັນທາງທີ່ຕຳຫລວດມັກໃສ່ກັບດັກຄົນຂັບລົດໄວ, ແລະ ພັນລະຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາອາດ 
ໄດ້ມີໂນ້ມອຽງທີ່ຈະຂັບລົດໄວໃນຄາວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, “ນ້ອງຂັບໄວໂພດ; ຊ້າໆລົງແດ່.” 
 
“ເອີ້,” ເຈ້ົາສາວຄົນໃໝ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຄິດຢູ່ໃນໃຈນາງວ່າ, “ເຮົາໄດ້ຂັບລົດມາເກືອບສິບປີ, ແລະ 
ນອກຈາກຄູສອນຂັບລົດຂອງເຮົາແລ້ວ ບໍ່ມີໃຜເຄີຍບອກເຮົາວ່າຕ້ອງຂັບລົດແນວໃດແຕ່່ກ່ອນ.” 
ສະນັ້ນນາງໄດ້ຕອບວ່າ, “ອ້າຍມີສິດຫຍັງທີ່ຈະມາບອກນ້ອງວ່າຕ້ອງຂັບລົດແນວໃດ?” 
 
ທີ່ຈິງແລ້ວ, ຄຳຖາມຂອງນາງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຫາຄຳຕອບບໍ່ທັນ. ສະນ້ັນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດີ
ທີ່ສຸດໃນຖານະທີ່ເປັນສາມີ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ, “ອ້າຍບໍ່ຮູ້—ເພາະວ່າອ້າຍເປັນສາມີຂອງນ້ອງ ແລະ 
ອ້າຍດຳລົງຖານະປະໂລຫິດ.” 
 
ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ນ້ີຄືຄຳແນະນຳ: ຖ້າຫາກທ່ານຕົກຢູ່ໃນສະພາບ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ນ້ັນ ບໍ່ແມ່ນ ຄຳ
ຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ຈະລາຍງານວ່າ, ເປັນເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ຄວາມຜິດນັ້ນ. 
 
ຄຳສອນ ແລະ ພັນທະສັນຍາ ອະທິບາຍວ່າ ສິດທີ່ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ ຖານະປະໂລຫິດໃນບ້ານເຮືອນ ຫລື 
ໃນບ່ອນອື່ນໃດກໍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຊອບທຳໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. ອຳນາດແຫ່ງສະຫວັນຈະຖືກບັງຄັບ 
ຫລື ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກຕາມຫລັກແຫ່ງຄວາມຊອບທຳ.1 ພຣະຄຳພີກ່່າວຕໍ່ໄປວ່າ ເຮົາຈະສູນເສຍ 



 

ອຳນາດນັ້ນເມ່ືອເຮົາ “ບັງຄັບ ຫລື ຄອບຄອງ ຫລື ບີບຄັ້ນຈິດວິນຍານຂອງ (ຄົນອື່ນ), ໃນຄວາມ 
ບໍ່ຊອບທຳ ປະການໃດ.”2 
 
ພຣະຄຳພີກ່າວວ່າເຮົາຕ້ອງນຳພາດ້້ວຍ “ຫລັກແຫ່ງຄວາມຊອບທຳ.” ຫລັກທຳດ່ັງກ່າວກ່ຽວພັນ 
ກັບຜູ້ນຳທັງໝົດໃນສາດສະໜາຈັກ ຮ່ວມທັງບັນດາພໍ່ ແລະ ແມ່ທຸກໆຄົນໃນບ້ານເຮື່ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.3 
ເຮົາຈະສູນເສຍສິດທີ່ຈະມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ສິດພິເສດໃດໆທີ່ເຮົາມີຈາກພຣະເຈົ້າ 
ເມ່ືອເຮົາໃຊ້ສິດບັງຄັບຄົນອ່ືນໃນທາງທ່ີບໍ່ຊອບທຳ.4 ເຮົາອາດຈະຄິດວ່າວິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນສຳລັບຜົນ 
ປະໂຫຍດດີຂອງຜູ້ທີ່ຖືກ “ບັງຄັບ.” ແຕ່ເມ່ືອໃດເຮົາພະຍາຍາມບີບຄັ້ນຄົນໃດໜຶ່ງ ໃຫ້ເປັນຄົນຊອບທຳຜູ້ທີ່ 
ສາມາດ ແລະ ຄວນ ໃຊ້ອຳເພີໃຈທາງສິນທຳຂອງຕົນເອງ, ເຮົາກຳລັງກະທຳຢ່າງບໍ່ຊອບທຳ. ເມ່ືອເຮົາໄດ້
ຕັ້ງໃຈກັບຄົນໃດຄົນໜ່ຶງແລ້ວ, ຄວາມຕັ້ງໃຈນ້ັນຄວນເປັນຄວາມຮັກດ້ວຍຄວາມອົດທົນ ແລະ ເປັນວິທີທີ່
ຈະສອນຫລັກທຳນິລັນດອນ. 
 
ເຮົາບໍ່ສາມາດບັງຄັບຄົນອື່ນໃຫ້ເຮັດສິ່ງດີ. ພຣະຄຳພີໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນວິທີຂອງພຣະ
ເຈົ້າ. ການບີບບັງຄັບຈະສ້າງຄຽດແຄ້ນ. ມັນສ້າງຄວາມບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກບໍ່ມີ 
ຄວາມສາມາດ. ໂອກາດທ່ີຈະຮຽນຮູ້ສູນເສຍໄປ ເມ່ືອຜູ້ທີ່ບັງຄັບຄິດຢ່າງຈອງຫອງວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄຳຕອບ 
ທີ່ຖືກຕ້ອງທັງໝົດສຳລັບຄົນອື່ນ. ພຣະຄຳພີກ່າວວ່າ “ມັນເປັນທຳມະຊາດ ແລະ ນິໄສຂອງມະນຸດເກືອບ 
ທຸກໆຄົນ” ທີ່ຈະມີສ່ວນໃນການຄອບຄອງທີ່ບໍ່ຊອບທຳນີ້,5 ສະນ້ັນເຮົາຄວນຮູ້ສຶກຕົວວ່າ ມັນເປັນການ 
ຜິດພາດທ່ີຈະເຮັດໄດ້ງ່າຍ. ຜູ້ຍິງກໍອາດນຳໃຊ້ການຄອບຄອງທີ່ບໍ່ຊອບທຳນ້ີຄືກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຄຳພີ 
ຊີ້ບອກວ່ານ້ີເປັນບັນຫາກັບຜູ້ຊາຍເປັນພິເສດ. 
 
ການຄອບຄອງທີ່ບໍ່ຊອບທຳມັກຈະມາພ້ອມກັບການຕິຢູ່ສະເໝີ ແລະ ການກັກຄວາມເຫັນພ້ອມ ຫລື 
ຄວາມຮັກເອົາໄວ້. ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບກໍຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈ້ົາບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳ ແລະ ພໍ່ແມ່ດັ່ງກ່າວພໍໃຈຈັກ 
ເທື່ອ ແລະ ວ່າເຂົາເຈ້ົາລົ້ມເຫລວ. ພໍ່ແມ່ທີ່ສະຫລາດຮູ້ຈັກ ເມ່ືອໃດເດັກໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະເລີ່ມໃຊ້ອຳເພີໃຈ 
ຂອງເຂົາເອງໃນການຕັດສິນໃຈບາງສ່ິງ. ແຕ່ຖ້າພ່ໍແມ່ຍຶດອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ ທັງໝົດ ແລະ 
ເຫັນວ່າມັນເປັນ “ສິດ” ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຂົາເຈ້ົາຈຳກັດການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາຂອງລູກໆຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າຫລາຍ.  
 
ລູກໆຂອງເຮົາຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນເຮົາເປັນເວລາທີ່ຈຳກັດ. ຖ້າເຮົາລໍຖ້າຈົນວ່າເຂົາບໍ່ຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຮົາແລ້ວ 
ກ່ອນຈະໃຫ້ເຂົານຳໃຊ້ອຳເພີໃຈທາງສິນທຳຂອງເຂົາ, ເຮົາໄດ້ລໍຖ້າດົນເກີນໄປ. ເຂົາຈະບ່ໍພັດທະນາ 
ຄວາມສາມາດນັ້ນໄດ້ໃນທັນທີທັນໃດທີ່ຈະເລືອກຢ່າງສະຫລາດ ຖ້າຫາກເຂົາບ່ໍເຄີຍມີສິດໄດ້ຕັດສິນໃຈ 



 

ເລື່ອງສຳຄັນຕອນທີ່ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນເຮົາ. ລູກໆດັ່ງກ່າວມັກຈະຂັດຂືນຕໍ່ຕ້ານການບີບບັງຄັບນີ້ ຫລື ຖືກຈຳ 
ກັດໂດຍຄວາມບໍ່ສາມາດຈະຕັດສິນໃຈເລື່ອງໃດໆດ້ວຍຕົວເອງ. 
 
ພໍ່ແມ່ທີ່ສະຫລາດຕຽມລູກໆຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຮູ້ຈັກຊ່ອຍຕົວເອງໂດຍບໍ່ມີເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈ້ົາຈັດຫາ 
ໂອກາດສຳລັບການເຕີບໂຕຂະນະທີ່ລູກໆຮຽນຮູ້ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທາງວິນຍານ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ອຳເພີໃຈ 
ຂອງຕົນຢ່າງເໝາະສົມ. ແລະ ແນ່ນອນວ່າ, ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າບາງເທື່ອລູກໆຈະເຮັດຜິດພາດໄປ ແລະ 
ຮຽນບົດຮຽນຈາກຄວາມຜິດພາດນ້ັນ.  
 
ຄອບຄົວຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີປະສົບການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສອນເຮົາກ່ຽວກັບການຊ່ອຍລູກໆໃຫ້ພັດທະນາ 
ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາທີ່ຈະເລືອກ. ລູກສາວຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ, ນາງມາຣີ, ເປັນນັກກິລາທີ່ເກັ່ງກ້າ 
ໃນທີມຂອງນາງທີ່ຊະນະເລື້ອຍໆ. ປີໜ່ຶງທີມຂອງນາງໄດ້ໄປເຖິງລະດັບຊະນະເລີດ, ແລະ ເກມນັ້ນແມ່ນ 
ຈະໄດ້ຫລ້ິນກັນໃນວັນອາທິດ. ຕອນໄວລຸ້ນ, ນາງມາຣີກໍໄດ້ຮັບການສິດສອນວ່າວັນຊະບາໂຕເປັນວັນ 
ພັກຜ່ອນ ແລະ ເສີມສ້າງພະລັງທາງວິນຍານ, ບ່ໍແມ່ນວັນຫລິ້ນກິລາ. ແຕ່ນາງຍັງໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນ 
ຈາກຄູສອນກິລາ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນໃນທີມພ້ອມທັງຄວາມປາຖະໜາບໍ່ຢາກໃຫ້ທີມຂອງນາງຜິດຫວັງ.  
 
ນາງໄດ້ຖາມພວກເຮົາວ່ານາງຄວນເຮັດແນວໃດ. ພັນລະຍາກັບຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດຕັດສິນໃຈໃຫ້ນາງ 
ໄດ້ງ່າຍໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຫລັງຈາກໄດ້ພິຈະລະນາດ້ວຍການອະທິຖານແລ້ວ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດ 
ສິນໃຈວ່າ ໃນກໍລະນີນ້ີລູກສາວຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບເອົາໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທາງ 
ວິນຍານສຳລັບການຕັດສິນໃຈຂອງນາງເອງ. ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ່ານພຣະຄຳພີກັບນາງ, ແລະ 
ແລ້ວໄດ້ຊຸກຍູ້ນາງມາຣີໃຫ້ອະທິຖານ ແລະ ຄິດໄຕ່ຕອງເບິ່ງ. 
 
ຫລັງຈາກສອງສາມມື້ນາງໄດ້ສະເໜີການຕັດສິນໃຈຂອງນາງ. ນາງຈະຫລ້ິນເກມໃນວັນອາທິດ. 
ບັດນີ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຮັດແນວໃດ? ຫລັງຈາກການສົນທະນາຕ່ໍໄປ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈຈາກ 
ພຣະວິນຍານ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາ ແລະ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນາງ 
ເລືອກເອົາເອງທີ່ຈະຫລ້ິນ. ຫລັງຈາກເກມນັ້ນຈົບລົງ, ນາງມາຣີຍ່າງຊ້າໆໄປຫາແມ່່ຂອງນາງ 
ທີ່ລໍຖ້ານາງຢູ່. ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ແມ່ເອີຍ, ລູກ ຮູ້ສຶກ ບໍ່ສະບາຍໃຈເລີຍ. ລູກບໍ່ຢາກມີຄວາມຮູ້ສຶກ 
ແບບນັ້ນອີກ. ລູກຈະບ່ໍຫລິ້ນເກມໃດອີກໃນວັນຊະບາໂຕ.” ແລະ ນາງກໍບ່ໍໄດ້ຫລິ້ນອີກເລີຍ.  
 
ບັດນີ້ນາງມາຣີໄດ້ເຂົ້າໃຈດ້ວຍຕົວເອງເຖິງຫລັກທຳແຫ່ງການຮັກສາວັນຊະບາໂຕ. ຖ້າພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ 
ບັງຄັບນາງບ່ໍໃຫ້ຫລິ້ນເກມນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງສູນເສຍປະສົບການທ່ີລ້ຳຄ່າ ແລະ 
ມີພະລັງດ້ວຍພຣະວິນຍານນັ້ນ. 



 

 
ຕາມທີ່ທ່ານເຫັນໄດ້ວ່າ, ການຊ່ອຍລູກໆໃຫ້ນຳໃຊ້ອຳເພີໃຈຂອງເຂົາຢ່າງສົມຄວນຮຽກຮ້ອງການສ່ັງສອນ 
ເຂົາເຖິງວິທີທີ່ຈະອະທິຖານ ແລະ ຮັບຄຳຕອບຕ່ໍຄຳອະທິຖານຂອງເຂົາ. ຈະຕ້ອງມີການສັ່ງສອນກ່ຽວກັບ 
ຄຸນຄ່າ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການເຊື່ອຟັງພ້ອມທັງຫລັກທຳຂອງພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ສຳຄັນອື່ນໆດ້ວຍ.6 
 
ໃນການລ້ຽງດູຄອບຄົວຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າເປົ້າໝາຍທ່ີສຳຄັນທີ່ສຸດ 
ຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະເປັນການຊ່ອຍລູກໆໃຫ້ຈັດຕັ້ງການຕິດຕໍ່ຂອງເຂົາເອງກັບສະຫວັນ. 
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ວ່າໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາຕ້ອງເພິ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ບ່ໍແມ່ນເພິ່ງພວກຂ້າພະເຈົ້າ. ບຣິກຳ 
ຢັງ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ໃນໜ້າທີ່ທັງປວງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເລືອກເຮັດທີ່ຖືກຮຽກຮ້ອງຈາກ ... ລູກ
ຫລານມະນຸດໃຫ້ເຮັດ, ... ຂ້າພະເຈ້ົາຈະວາງໜ້າທີ່ການສະແຫວງຫາ ... ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ 
ພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນໜ້າທີ່ທີໜ່ຶງ ແລະ ສຳຄັນສຸດຈົນວ່າເຮົາຈະເປີດເສັ້ນທາງແຫ່ງການສື່ສານ 
ຈາກສະຫວັນມາເຖິງໂລກ—ຈາກພຣະເຈົ້າມາເຖິງຈິດວິນຍານຂອງເຮົາເອງ.”7 
 
ນາງມາຣີໄດ້ຮັບຄຳຕອບຕ່ໍຄຳອະທິຖານຂອງນາງໃນເລື່ອງອື່ນ, ສະຖານະການກ່ອນນັ້ນ, ແລະ 
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄວ້ໃຈລູກສາວຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາເສັ້ນທາງແຫ່ງການສ່ືສານນ້ີກັບ
ສະຫວັນໃນຊີວິດຂອງນາງ. ດັ່ງນັ້ນນາງຈຶ່ງໄດ້ຮຽນບາງສິ່ງທີ່ດີຈາກປະສົບການຂອງນາງ ແລະ ສາມາດ
ເລືອກສິ່ງທີ່ດີກວ່າໃນອະນາຄົດ. ປາດສະຈາກການຕິດຕໍ່ກັບພຣະວິນຍານແລ້ວ, ລູກໆ ແລະ ພໍ່ແມ່ຄືກັນ 
ສາມາດແກ້ຕົວຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທ່ີບໍ່ດີໄດ້ໂດຍອ້າງເຖິງການນຳໃຊ້ອຳເພີໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຄຳສັນຍາ 
ໃນພຣະຄຳພີກໍຄືວ່າ “ຄົນສະຫລາດ ... ແລະ ຮັບເອົາພຣະວິນຍານອັນສັກສິດເປັນຜູ້ນຳຂອງເຂົາ ... 
[ບ່ໍຖືກ] ຫລອກ.”8 
 
ຜົນຂ້າງຄຽງເພີ່ມເຕີມ ແລະ ທີ່ເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງການຄອບຄອງທີ່ບໍ່ຊອບທຳສາມາດເປັນການ 
ສູນເສຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກຄົນບາງຄົນຜູ້ທີ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ນຳ 
ຫລື ພ່ໍແມ່ທີ່ເອົາໃຈຍາກ ແລະ ບີບບັງຄັບ, ແລະ ເຂົາເຈ້ົາພົບເຫັນວ່າມັນຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງ 
ຄວາມຮັກຈາກພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຂົາເຈົ້າທ່ີຈະຄ້ຳຊູ ແລະ ຈູງໃຈເຂ້ົາເຈົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງ 
ແຫ່ງຄວາມຊອບທຳ. 
 
ຖ້າວ່າເຮົາຈະຊ່ອຍຜູ້ຄົນໃນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາໃຫ້ຈັດການຕິດຕໍ່ທີ່ສຳຄັນກັບສະຫວັນ, 
ເຮົາຕ້ອງເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ນຳແບບທ່ີຖືກບັນຍາຍໄວ້ໃນພຣະຄຳພີ Doctrine and Covenants 
ພາກທີ 121. ເຮົາຕ້ອງກະທຳ “ໂດຍການຊັກຊວນ, ໂດຍຄວາມອົດກັ້ນ, ໂດຍຄວາມສຸພາບ ແລະ 
ຄວາມອ່ອນໂຍນ ແລະ ໂດຍຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ມີມານຍາ.”9 ປະທານ ເຮັນລີ ບີ ໄອຣິງ ໄດ້ກ່າວວ່າ, 



 

“ໃນຈຳນວນຄວາມຊ່ອຍເຫລືອທີ່ເຮົາສາມາດມອບໃຫ້ ... ຄົນໜຸ່ມສາວ, ສ່ິງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈະ 
ເປັນການປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງເຮົາທີ່ວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ນຳ 
ໄປສູ່ບ້ານຫາພຣະເຈົ້າ ແລະ ວ່າພວກເຂົາສາມາດເຮັດສິ່ງນັ້ນໄດ້.”10 
 
ໃນເມື່ອເຮົາພິຈະລະນາຫລັກທຳທີ່ຄວນນຳພາເຮົາໃນສາດສະໜາຈັກ ແລະ ໃນບ້ານເຮືອນ, ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຂໍປິດຄວາມດ້ວຍຕົວຢ່າງໜ່ຶງຈາກປະຫວັດຂອງປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ. ແອນ ດິບ, ລູກ 
ສາວຂອງຄອບຄົວມອນສັນ, ກ່າວວ່າ ຈົນເຖິງມ້ືນີ້, ເມ່ືອນາງຍ່າງເຂົ້າໄປໃນປະຕູບ້ານທ່ີນາງຖືກ 
ລ້ຽງດູມາ, ພ່ໍຂອງນາງຈະກ່າວວ່າ, “ໂອ້, ເບິ່ງແມວ່າໃຜມາແລ້ວ. ແລະ ພວກເຮົາກໍດີໃຈຫລາຍ, ແລະ 
ນາງກໍຈ່ັງແມ່ນງາມຫລາຍນໍ?” ນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ, “ພ່ໍແມ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍ້ອງຍໍຂ້າພະເຈົ້າສະເໝີ; 
ບໍ່ສຳຄັນວ່າຂ້າພະເຈ້ົາປະກົດວ່າເປັນແນວໃດ ຫລື ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຫຍັງມາແລ້ວ. ... ເມ່ືອຂ້າພະ 
ເຈົ້າໄປຢ້ຽມພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມີຄົນຮັກຂ້າພະເຈົ້າ, ມີຄົນຍ້ອງຍໍຂ້າພະເຈ້ົາ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກວ່່າມີຄົນຍິນດີຕ້ອນຮັບ, ຂ້າພະເຈ້ົາຮອດບ້ານແລ້ວ.”11 
 
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ນ້ີເປັນວິທີທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ແມ່ນແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານຖືກຂົ່ມເຫັງ 
ມາໃນອາດີດ, ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານມາຫາພຣະອົງ.12 ທຸກໆຄົນ ຖືກຮັກ. 
ທຸກໆຄົນ ຖືກຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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