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ບມີຖ້ອຍຄຳໃດຈະສາມາດອະທິບາຍໂອກາດທີສັກສິດເມືອພໄດ້ອູ້ມລູກນ້ອຍທີຫາກໍເກີດໄວ້ໃນອ້ອມ 

ແຂນຂອງລາວເປັນເທືອທຳອິດ. ປີນ ລູກຊາຍສາມຄົນຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ກາຍເປັນພຂອງລູກສາວນ້ອຍ 

ສາມຄົນ. ເມືອຂ້າພະເຈາຫລຽວເບິງລູກຊາຍສະກັນ, ແຂງແຮງ, ຜູ້ຫລນກິລາ ຣຸກບີ, ຊື ຈອນ, 

ອູ້ມລູກສາວນ້ອຍຂອງລາວໄວ້ໃນອ້ອມແຂນ, ລາວໄດ້ຫລຽວເບິງນາງດ້ວຍຄວາມອ່ອນໂຍນຢາງ 

ຄາລະວະ ແລະ ຈາກນນລາວໄດ້ຫລຽວເບິງຂ້າພະເຈາດ້ວຍໃບໜ້າເບິງຄືຖາມວ່າ—“ລູກຈະຮູ້ຈັກ 

ລ້ຽງລູກຜູ້ຍິງເປັນຢູບໍ?” 

 

ເຊາມນ ຂ້າພະເຈາຢາກກ່າວກັບພວກລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈາ ແລະ ຜູ້ເປັນພທຸກໆຄົນ. ພຈະສາມາດ 

ລ້ຽງດູລູກສາວໃຫ້ມີຄວາມສຸກ, ແລະ ປັບຕົວເຂາກັບຄອບຄົວໄດ້ແນວໃດຢູໃນໂລກທີນັບມນັບ 

ອັນຕະລາຍຫລາຍຂນເລອຍໆນ? ສາດສະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ສອນກ່ຽວກັບຄຳຕອບນແລ້ວ. 

ມັນເປັນຄຳຕອບທີງ່າຍໆ, ແລະ ມັນເປັນຄວາມຈິງ—“ສິງທີສຳຄັນທີສຸດທີບສາມາດເຮັດສຳລັບ 

[ລູກສາວ] ຂອງລາວຄືທີຈະຮັກແມ່ [ຂອງນາງ].”1 ໂດຍວິທີທີທ່ານຮັກແມ່ຂອງນາງ, ທ່ານຈະສອນ 

ລູກສາວຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນໂຍນ, ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ຄວາມນັບຖື, ຄວາມເຫັນອົກ 

ເຫັນໃຈ, ແລະ ຄວາມອຸທິດຕົນ. ນາງຈະຮຽນຈາກຕາມຢາງຂອງທ່ານເຖິງສິງທີນາງຄາດຫວັງຈາກ 

ຊາຍໜຸ່ມ ແລະ ເຖິງຄຸນສົມບັດຂອງຄູ່ຄອງທີນາງຊອກຫາໃນອານາຄົດ. ທ່ານສາມາດສະແດງ 

ໃຫ້ລູກສາວຂອງທ່ານເຫັນໂດຍວິທີທີທ່ານຮັກ ແລະ ໃຫ້ກຽດພັນລະຍາຂອງທ່ານ ວ່ານາງບຄວນ 

ຄາດຫວັງຕກວ່ານນ. ຕົວຢາງຂອງທ່ານຈະສອນລູກສາວຂອງທ່ານເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການເປັນສະຕີ. 

ທ່ານສະແດງໃຫ້ນາງເຫັນວ່າ ນາງເປັນທິດາຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ, ຜູ້ຮັກນາງ. 

 

ຈົງຮັກແມ່ຂອງນາງໃຫ້ຫລາຍຈົນວ່າການແຕ່ງງານຂອງທ່ານເປັນລະດັບຊນສູງ. ການແຕ່ງງານໃນ 

ພຣະວິຫານສຳລັບການເວລາ ແລະ ຕະຫລອດຊົວນິລັນດອນ ແມ່ນເໝາະສົມຕຄວາມພະຍາຍາມ 



ອັນຍິງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສຳຄັນອັນສູງສຸດ. ພຽງແຕ່ຫລັງຈາກນີໄຟໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານສຳເລັດຢູໃນ 

ຖິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລ້ວ, ລາວຈຶງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈາມີຊີວິດຢູຕາມທາງແຫ່ງຄວາມສຸກ.2 ຄຳວ່າ 

“ຕາມທາງແຫ່ງຄວາມສຸກ” ແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ຢູໃນພຣະວິຫານ. ມັນຄືການຮັກສາພຣະບັນຍັດ. 

ຢາປອຍໃຫ້ສິງໃດເຂາມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ຫລື ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ອັນທີຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຫລົດ 

ພັນທະສັນຍາຂອງທ່ານລົງ ຫລື  ຫລົດຄຳໝນສັນຍາຕພັນລະຍາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານລົງ. 

 

ໃນອົງການຍິງໜຸ່ມ ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອລູກສາວຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົາໃຈທາດແທ້ຂອງນາງໃນຖານະ 

ທີເປັນທິດາຂອງພຣະເຈາ ແລະ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການມີຄຸນນະທຳ ແລະ ມີຄ່າຄວນທີຈະເຂາໄປ 

ຮັບເອົາພອນຂອງພຣະວິຫານ ແລະ ແຕ່ງງານໃນພຣະວິຫານ. ພວກເຮົາພວມສອນລູກສາວຂອງ 

ທ່ານເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເຮັດ ແລະ ຮັກສາພັນທະສັນຍາອັນສັກສິດ. ພວກເຮົາພວມສອນນາງ 

ໃຫ້ສັນຍາຕອນນວ່າຈະດຳລົງຊີວິດໃນທາງທີນາງສາມາດມີຄ່າຄວນພໍທີຈະເຂາໄປໃນພຣະວິຫານ 

ແລະ ບປອຍໃຫ້ສິງໃດມາເລືອນເວລາ, ກີດກັນ, ຫລື ນຳຄວາມບເໝາະສົມມາສູ່ນາງ 

ຈາກການບັນລຸເປາໝາຍນນ. ຕົວຢາງຂອງທ່ານ, ໃນການເປັນພ, ດັງແຮງກວ່າຖ້ອຍຄຳທີສຳຄັນ 

ຂອງພວກເຮົາ. ຍິງໜຸ່ມມີຄວາມເປັນຫ່ວງນຳພຂອງເຂົາ. ຫລາຍຄົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 

ຄວາມປາຖະໜາອັນຍິງໃຫຍ່ທີສຸດຂອງເຮົາ ຄືການຢາກຢູເປັນຄອບຄົວນິລັນດອນ. ເຂົາຢາກໃຫ້ທ່ານ 

ຢູທີນັນເມືອເຂົາໄປພຣະວິຫານ ຫລື ແຕ່ງງານຢູໃນພຣະວິຫານ. ຈົງຢູໃກ້ລູກສາວຂອງທ່ານ ແລະ 

ຊ່ອຍເຫລືອນາງຕຽມຕົວ ແລະ ມີຄ່າຄວນຕໄປສຳລັບພຣະວິຫານ. ເມືອນາງມີອາຍຸໄດ້ 12 ປີ, ໃຫ້ທ່ານ 

ພານາງໄປຮັບບັບຕິສະມາແທນບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານ ແລະ ຄົນອືນໆ. ນາງຈະຖະໜອມໂອກາດ 

ນນໄວ້ຕະຫລອດການ. 

 

ວັດທະນະທຳທີຖືກນິຍົມໃນປະຈຸບັນນ ພະຍາຍາມທຳລາຍ ແລະ ຢຽບຍບົດບາດນິລັນດອນ 

ຂອງທ່ານ ໃນຖານະທີເປັນປິຕຸໃນບ້ານ ແລະ ເປັນພ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບທີສຳຄັນ 

ທີສຸດຂອງທ່ານໜ້ອຍລົງ. ສິງເຫລົານໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ທ່ານ “ໂດຍແບບແຜນອັນສູງສົງ,” ແລະ 

ໃນການເປັນພ ທ່ານ “ຈະເປັນຜູ້ນຳພາຄອບຄົວ [ຂອງທ່ານ] ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ດ້ວຍຄວາມ 

ຊອບທຳ ແລະ ມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບທີຈະຈັດຫາສິງທີຈຳເປັນຕ່າງໆ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄອບຄົວ 

[ຂອງທ່ານ].”3 

 

ພທັງຫລາຍເອີຍ, ທ່ານເປັນຜູ້ປົກປອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານ, ແລະ ລູກໆຂອງທ່ານ. 

ທຸກວັນນ, “ມັນບໄດ້ເປັນສິງງ່າຍທີຈະປົກປອງຄອບຄົວຂອງຕົນຈາກຄວາມຊົວຮ້າຍ ອັນບຕ້ອງການ 

ຊຶງເຂາມາໃນຈິດໃຈ ແລະ ວິນຍານ [ຂອງເຂົາ]. … ອິດທິພົນເຫລົານສາມາດ ແລະ ກໍໄຫລເຂາມາ 



ໃນບ້ານເຮືອນຢາງສະບາຍ. ຊາຕານ [ແມ່ນສະຫລາດຫລາຍ]. ມັນບຈຳເປັນຕ້ອງພັງຝາ 

ເຮືອນເຂາໄປ.”4 

 

ທ່ານຕ້ອງເປັນຄົນປົກປອງຄຸນນະທຳ. “ຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດຕ້ອງມີ ຄຸນນະທຳ. ຄຸນສົມບັດທີມີ 

ຄຸນນະທຳບົງບອກວ່າ [ທ່ານມີ] ຄວາມຄິດທີບໍລິສຸດ ແລະ ສະອາດ. … ຄຸນນະທຳຄື … ການເປັນ 

ເໝືອນດັງພຣະເຈາ. … [ມັນ] ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມສັກສິດ.”5 ຄຸນຄ່າຂອງອົງການຍິງໜຸ່ມຄືການ 

ເປັນເໝືອນດັງພຣະຄຣິດ ຊຶງຮວມທັງຄຸນຄ່າຂອງຄຸນນະທຳ. ບັດນ ພວກເຮົາ ຈຶງເອນໃຫ້ທ່ານເຂາ 

ຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນການນຳພາໂລກໃຫ້ກັບຄືນສູ່ຄຸນນະທຳ. ກ່ອນຈະເຮັດເຊັນນນໄດ້, ທ່ານ 

“ຕ້ອງຝຶກຝົນຄຸນນະທຳ ແລະ ຄວາມສັກສິດ”6 ກ່ອນ ໂດຍການກຳຈັດທຸກສິງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ 

ອັນທີບດີ ແລະ ບສອດຄ່ອງກັບການດຳລົງຖານະປະໂລຫິດທີສັກສິດຂອງພຣະເຈາ. ຈົງໃຫ້ 

ຄຸນນະທຳປະດັບຄວາມນຶກຄິດຂອງທ່ານຢາງບເສືອມຄາຍ; ເມືອນນຄວາມໝນໃຈຂອງທ່ານ 

ຈະແຂງແກ່ນຂນໃນທີປະທັບຂອງພຣະເຈາ; ແລະ … ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະເປັນເພືອນຂອງທ່ານ 

ສະເໝີ.”7 ສະນນຈົງລະວັງກ່ຽວກັບສິງທີທ່ານເບິງໃນໂທລະທັດ ຫລື ອ່ານ. ຄຸນນະທຳຂອງທ່ານ 

ຈະເປັນແບບຢາງໃຫ້ແກ່ລູກສາວຂອງທ່ານ, ແລະ ລູກຊາຍຂອງທ່ານຄືກັນ, ກ່ຽວກັບຄວາມເຂມແຂງ 

ທີແທ້ຈິງ ແລະ ຄວາມກ້າຫານເລືອງສິນທຳ. ໂດຍການເປັນຜູ້ປົກປອງຄຸນນະທຳໃນຊີວິດຂອງທ່ານ 

ເອງ, ໃນບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານ, ແລະ ໃນຊີວິດຂອງລູກໆຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ສະແດງໃຫ້ພັນລະຍາ  

ແລະ ລູກສາວຂອງທ່ານເຫັນວ່າ ຄວາມຮັກທີແທ້ຈິງນນເປັນແນວໃດ. ຄວາມບໍລິສຸດຂອງທ່ານ 

ຈະເປັນພະລັງໃຫ້ທ່ານ. 

 

ທ່ານເປັນຜູ້ປົກປອງລູກສາວຂອງທ່ານມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າການເປັນພ. ຈົງມີພາກສ່ວນໃນຊີວິດ 

ຂອງລູກສາວຂອງທ່ານເດ. ຈົງເຮັດໃຫ້ນາງຮູ້ຈັກມາດຕະຖານຂອງທ່ານ, ຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານ, 

ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງທ່ານສຳລັບຄວາມສຳເລັດຜົນ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງນາງ. 

ຈົງເວາລົມກັບນາງ, ຮູ້ຈັກໝູ່ເພືອນຂອງນາງ, ແລະ ເມືອເວລາມາເຖິງ, ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄົນຮັກຂອງນາງ. 

ຈົງຊ່ອຍເຫລືອນາງໃຫ້ເຂາໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາ. ຈົງຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ນາງເຂາໃຈ 

ວ່າຫລັກທຳຂອງຄວາມຮຽບຮ້ອຍເປັນການປົກປອງ. ຈົງຊ່ອຍເຫລືອນາງເລືອກເພງ ແລະ ສິງ 

ບັນເທີງອັນທີຈະເຊອເຊີນພຣະວິນຍານ ແລະ ສະໝສະເໝີກັບທາດແທ້ອັນສູງສົງຂອງນາງ. 

ຈົງໃກ້ຊິດກັບຊີວິດຂອງນາງ. ແລະ ຖ້າຫາກໃນຕອນເປັນໄວລຸ້ນ ນາງບກັບມາບ້ານຈາກການໄປທ່ຽວ 

ຕົງເວລາ, ໃຫ້ທ່ານໄປຕາມເອົານາງເດ. ນາງຈະເວາວ່າ ທ່ານທຳລາຍຊີວິດໃນສັງຄົມຂອງນາງ, 

ແຕ່ພາຍໃນໃຈຂອງນາງ, ນາງຈະຮູ້ວ່າ ທ່ານຮັກນາງ ແລະວ່າທ່ານເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳນາງ 

ຫລາຍພໍທີຈະເປັນຜູ້ປົກປອງນາງ. 

 



ທ່ານບໄດ້ເປັນຊາຍທຳມະດາ. ເພາະຄວາມກ້າຫານຂອງທ່ານໃນໂລກກ່ອນເກີດ, ທ່ານຈຶງເໝາະສົມ 

ທີຈະເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ໄດ້ຮັບອຳນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ. ຢູທີນນ ທ່ານໄດ້ມີ “ສັດທາຢາງຫລວງ 

ຫລາຍ ແລະ ເຮັດວຽກງານດີ,” ແລະ ທ່ານມາຢູທີນເພືອເຮັດແບບດຽວກັນນນ.8 ຖານະປະໂລຫິດ 

ຂອງທ່ານໄດ້ແຍກທ່ານອອກຕ່າງຫາກ. 

 

ພາຍໃນສອງສາມອາທິດໜ້ານ ລູກຊາຍສາມຄົນຂອງຂ້າພະເຈາ ກໍຈະຕງຊື ແລະ ໃຫ້ພອນແກ່ 

ລູກສາວຂອງພວກເຂົາແລ້ວ. ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ສິງນຈະເປັນພອນຂອງຖານະປະໂລຫິດເທືອທຳອິດ 

ຂອງຫລາຍໆເທືອທີເຂົາຈະໄດ້ຮັບຈາກພຂອງເຂົາ, ເພາະໃນໂລກທີເຂົາຈະເຕີບໂຕ, ເຂົາຈະຕ້ອງການ 

ພອນເຫລົານນ. ລູກສາວຂອງທ່ານຈະຖະໜອມຖານະປະໂລຫິດ  ແລະ ເກັບໄວ້ໃນໃຈວ່າ ນຄືສິງ 

ທີນາງຢາກມີໃນບ້ານເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວໃນອະນາຄົດຂອງນາງ. ຈົງຈືຈຳສະເໝີວ່າສິດທິຂອງ 

ຖານະປະໂລຫິດກ່ຽວຂ້ອງກັບອຳນາດແຫ່ງສະຫວັນຢາງແຍກອອກຈາກກັນບໄດ້ ແລະ ສາມາດ 

“ຖືກບັງຄັບ … ຕາມຫລັກທຳແຫ່ງຄວາມຊອບທຳເທົານນ.” 9 

 

ພທັງຫລາຍ, ທ່ານເປັນຜູ້ກ້າຫານສຳລັບລູກສາວຂອງທ່ານ. ພຂອງຂ້າພະເຈາເປັນຜູ້ກ້າຫານ 

ສຳລັບຂ້າພະເຈາ. ເພິນມັກຈະນັງລໍຖ້າຂ້າພະເຈາຢູຂນໄດໜ້າເຮືອນທຸກຄືນຕອນຂ້າພະເຈາກັບມາ 

ເຮືອນ. ເພິນໄດ້ຍົກຂ້າພະເຈາຂນ ແລະ ແກວ່ງຂ້າພະເຈາອ້ອມຮອບ ແລະ ຈາກນນໄດ້ວາງຕີນ 

ຂອງຂ້າພະເຈາໃສ່ເທິງເກີບຂອງເພິນ, ແລະ ເພິນໄດ້ເຕນນຳຂ້າພະເຈາ ຂະນະທີພາຂ້າພະເຈາຍ່າງ 

ເຂາໄປໃນເຮືອນ. ຂ້າພະເຈາມັກພະຍາຍາມກ້າວເດີນໃຫ້ຖືກຕາມບາດກ້າວຂອງເພິນ. ຕອນນກໍ 

ຍັງເຮັດຢູ. 

 

ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ປະຈັກພະຍານຂອງທ່ານເປັນອິດທິພົນທີມີພະລັງຕລູກສາວຂອງທ່ານ? ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ 

ພຂອງຂ້າພະເຈາມີປະຈັກພະຍານ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ເພິນຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ແລະ ເພາະວ່າ 

ພຂອງຂ້າພະເຈາຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ຂ້າພະເຈາກໍຮັກຄືກັນ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າເພິນເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳ 

ຜູ້ເປັນແມ່ໝ້າຍ ເພາະເພິນໄດ້ລາພັກການເພືອຊ່ອຍແມ່ໝ້າຍຄົນຂ້າງບ້ານທາສີເຮືອນຂອງລາວ. 

ຂ້າພະເຈາຄິດວ່າ ມັນເປັນການລາພັກການທີດີທີສຸດທີຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈາເຄີຍມີ 

ເພາະຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນທາສີເຮືອນ! ທ່ານຈະເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງລູກສາວຂອງທ່ານ 

ເປັນເວລາຫລາຍປີ ຖ້າຫາກທ່ານຈະຫາໂອກາດໃຊ້ເວລາຢູກັບນາງ ເພືອແບ່ງປັນປະຈັກພະຍານ 

ຂອງທ່ານໃຫ້ກັບນາງ. 

 

ໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ,  ນາງອາບິດໄດ້ປຽນໃຈເຫລອມໃສເພາະພາບນິມິດອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈ 

ທີພນາງໄດ້ແບ່ງປັນກັບນາງ. ເປັນເວລາຫລາຍປີຫລັງຈາກນນ, ນາງໄດ້ຮັກສາປະຈັກພະຍານ 



ໄວ້ຢູໃນໃຈຂອງນາງ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢາງຊອບທຳໃນສັງຄົມທີຊົວຮ້າຍແທ້ໆນນ. ແລ້ວວັນເວລາ 

ໄດ້ມາເຖິງ ເມືອນາງບສາມາດນງຢູຊືໆ, ແລະ ນາງໄດ້ແລ່ນໄປຫາເຮືອນນນເຮືອນນ ເພືອແບ່ງປັນ 

ປະຈັກພະຍານຂອງນາງ ແລະ ສິງມະຫັດສະຈັນທີນາງໄດ້ເຫັນເປັນພະຍານຢູໃນວັງຂອງກະສັດ. 

ພະລັງຂອງການປຽນໃຈເຫລອມໃສ ແລະ ປະຈັກພະຍານຂອງນາງອາບິດ ໄດ້ເປັນເຄືອງມື 

ໃນການປຽນແປງທັງສັງຄົມ. ຜູ້ຄົນທີໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄຳຂອງນາງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຄົນ “ປຽນໃຈເຫລອມໃສ 

ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, [ແລະ] ບເຄີຍຕົກໄປ,” ແລະ ພວກລູກຊາຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນ 

ນັກຮົບໜຸ່ມ!10 

 

ດັງທີເພງສວດກ່າວວ່າ, “ຈົງລຸກຂນ, ໂອ້ ຄົນຂອງພຣະເຈາ!”11 ນຄືການເອນຕທ່ານ, ຊາຍຜູ້ດຳລົງ 

ຖານະປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈາ. ຂ້າພະເຈາຂໍເຖິງທ່ານ ເຊັນດຽວກັບທີນາຍທັບໂມໂຣໄນຖືກກ່າວເຖິງ 

ທີວ່າ: 

 

“ເພິນເປັນຄົນແຂງແຮງ ແລະ ມີກຳລົງຫລາຍ; … ເປັນຄົນສະຫລຽວສະຫລາດ; … ເປັນຄົນທີ 

ໝນຄົງຢູນຳສັດທາໃນພຣະຄຣິດ. … 

 

“ຖ້າຫາກຄົນທັງປວງໄດ້ເປັນມາແລ້ວ, ແລະ ເປັນຢູ, ແລະ ຈະເປັນຢູດ ຄືກັນກັບໂມໂຣໄນ, ຈົງເບິງ, 

ອຳນາດຂອງນະລົກນນຈະສັນສະເທືອນຕະຫລອດການ; … ມານຈະບມີອຳນາດເໜືອໃຈຂອງ 

ລູກຫລານມະນຸດເລີຍ.”12 

 

ອ້າຍນ້ອງ, ສາມີ, ຊາຍໜຸ່ມທັງຫລາຍ, “ຈົງຈົງຮັກພັກດີຕຄວາມຈົງຮັກພັກດີທີຢູພາຍໃນຕົວທ່ານ.”13 

 

ສະນນ ທ່ານຈະລ້ຽງດູລູກສາວຂອງທ່ານແນວໃດ? ຈົງຮັກແມ່ຂອງນາງ. ຈົງພາຄອບຄົວຂອງທ່ານ 

ໄປພຣະວິຫານ, ເປັນຜູ້ປົກປອງຄຸນນະທຳ, ແລະ ຂະຫຍາຍຖານະປະໂລຫິດຂອງທ່ານ. 

ພທັງຫລາຍເອີຍ, ພຣະບິດາໄດ້ຝາກຝັງທິດາຜູ້ປະເສີດລໄວ້ນຳທ່ານ. ເຂົາເປັນຄົນບໍລິສຸດ ແລະ 

ຖືກເລືອກໄວ້. ມັນເປັນຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາທີທ່ານຈະດູແລເຂົາ, ໃຫ້ຄວາມເຂມແຂງແກ່ເຂົາ, 

ເປັນຕົວຢາງເລືອງຄຸນນະທຳ, ແລະ ສອນເຂົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະບາດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 

ໄປໃນທຸກບາດກ້າວ—ເພາະພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ! ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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