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ຫລາຍປີແລ້ວຕອນທີ່ໄປຫລິ້ນທະເລນຳຄອບຄົວ ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນປ້າຍ ແລະ ທຸງທີ່ເຕືອນວ່າ 
ມີກະແສແຮງ ທີ່ໄຫລໄປຈາກຝັ່ງທະເລໄປສູ່ນ້ຳເລິກນ້ຳວຸ້ນ. ເຖິງແມ່ນຕາຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນບໍ່ໄດ້ 
ແຕ່ຜູ້ເຝົ້າຊ່ອຍຊີວິດທີ່ຢືນເທິງຫໍໃກ້ໆ ກໍເຫັນໄດ້ງ່າຍກະແສດັ່ງກ່າວອັນຕະລາຍແກ່ທຸກຄົນ 
ທີ່ອອກຈາກທ່ີປອດໄພຂອງຝັ່ງ ແລະ ເຂ້ົາໃນນ້ຳ. ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ືທີ່ໄດ້ບອກຕົວເອງວ່າ 
“ຂ້ອຍລອຍນ້ຳໄດ້ດີ. ການລອຍນ້ຳແມ່ນໂອກາດອອກກຳລັງກາຍດີ. ຖ້າຢູ່ນ້ຳຕື້ນຂ້ອຍ 
ຊິປອດໄພ.” 
 
ໂດຍການເສີຍເມີຍຈາກຄຳເຕືອນ ແລະ ໂດຍທີ່ຮູ້ສຶກໝ້ັນໃຈກັບຕົວເອງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລົງນ້ຳ 
ເພື່ອໄປລອຍນ້ຳຢ່າງ “ສົດຊ່ືນ.” ຫລັງຈາກສອງສາມນາທີ ຂ້າພະເຈ້ົາເບິ່ງຫາຄອບຄົວທີ່ 
ຝັ່ງທະເລ ແຕ່ຝ່ັງທະເລບໍ່ໃກ້ອີກ. ກະແສທີ່ໄດ້ເຕືອນໄວ້ກ່ອນໄດ້ຈັບຕົວຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ 
ກຳລັງດຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄປຫ່າງໄກຈາກຄອບຄົວ. 
 
ໂດຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕອນທຳອິດ ແຕ່ແລ້ວໂດຍກຳລັງໝົດຫວັງ ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມ 
ລອຍກັບຝ່ັງ ແລະ ກະແສແຮງໄດ້ລາກຂ້າພະເຈ້ົາໄປສູ່ນ້ຳທ່ີເລິກກວ່າ ທີ່ວຸ້ນກວ່າອີກ. 
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໝົດແຮງ ແລະ ເລີ່ມກືນນ້ຳ, ຮູ້ສຶກຄືຈະຈົມນ້ຳຕາຍ. ໝົດກຳລັງແລ້ວ 
ໃນທີ່ສຸດຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ຄົນຊ່ອຍຊີວິດ. 
 
ເໝືອນເປັນສິ່ງອັດສະຈັນ ທັນທີກໍມີຜູ້ເຝົ້າຊ່ອຍຊີວິດໄດ້ຢູ່ຂ້າງຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ 
ລາວໄດ້ເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າລົງນ້ຳ. ລາວຮູ້ວ່າກະແສຈະຈັບຕົວຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ລາວຮູ້ວ່າກະແສ 
ຈະລາກໄປຮອດທີ່ໃດ. ໂດຍທີ່ຫລີກກະແສ ລາວໄດ້ລອຍອ້ອມ ແລະ ໄປຈາກທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ກຳລັງດ້ີນຮົນ ແລ້ວລາວລໍຖ້າໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ. ໂດຍທີ່ອ່ອນເພຍຈົນບ່ໍ 
ສາມາດທ່ີຈະລອຍກັບໄປເອງ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕັນຍູຫລາຍທ່ີລາວໄດ້ມາຊ່ອຍຊີວິດ. 
ປາດສະຈາກຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງລາວແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຄົງຈະບ່ໍສາມາດກັບໄປຫາ 
ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້. 
 



ໃນວັນນ້ັນຂ້າພະເຈົ້າເລືອກບໍ່ດີທີ່ກ່ໍໃຫ້ເກີດເຫດທີ່ອາດອັນຕະລາຍແທ້ໆໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຄິດເຖິງຂອງປະທານແຫ່ງການເລືອກ, 
ຂ້າພະເຈົ້າວິງວອນໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຊ່ອຍພວກເຮົາທຸກຄົນໃຫ້ພິຈາລະນາການເລືອກ 
ຂອງພວກເຮົາ. 
 
ສາດສະດາຂອງເຮົາ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ເຄີຍສອນວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດ 
ເນ້ັນເກີນກວ່ານີ້ວ່າ ຈຸດໝາຍປາຍທາງແມ່ນຂ້ຶນກັບການເລືອກ. ທ່ານບໍ່ສາມາດເລືອກ 
ນິລັນດອນປາດສະຈາກຜົນຂອງນິລັນດອນ.”1 
 
ທ່ານທຸກຄົນ—ດ່ັງທີ່ເຮົາໄດ້ຖືກສິດສອນໃນກອງປະຊຸມນ້ີ—ເປັນບຸດ ຫລື ທິດາທີ່ຮັກຂອງ 
ພຣະບິດາພຣະມານດາແຫ່ງສະຫວັນ. ທ່ານມີຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງ 
ແຫ່ງສະຫວັນ.2 ໃນຊີວິດກ່ອນມະຕະ ທ່ານໄດ້ຮຽນທ່ີຈະຮັກຄວາມຈິງ. ທ່ານໄດ້ເລືອກຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງຕາມນິລັນດອນ. ທ່ານໄດ້ຮູ້ວ່າໃນຊີວິດມະຕະນີ້ ຈະມີຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມເສົ້າໂສກ ແລະ ການທໍລະມານ, ການທົດລອງ ແລະ ການທົດສອບ 
ທີ່ຊ່ອຍທ່ານເຕີບໂຕຂຶ້ນ ແລະ ຈະເລີນ. ທ່ານຮູ້ອີກວ່າ ທ່ານຈະເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕໍ່ໄປ, 
ກັບໃຈຈາກການເລືອກຜິດ, ແລະ ໂດຍທາງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຮັບຊີວິດ 
ນິລັນດອນເປັນມໍລະດົກ. 
 
ສາດສະດາ ລີໄຮ ໄດ້ສອນຫຍັງເຖິງເລື່ອງການເລືອກ? ເພ່ິນແນະນຳວ່າ ພວກເຮົາ 
“ເປັນອິດສະລະທີ່ຈະເລືອກເສລີພາບ ແລະ ຊີວິດນິລັນດອນ ໂດຍທາງຄວາມເປັນ 
ກາງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງມະນຸດທັງປວງ ຫລື ຈະເລືອກການເປັນຊະເລີຍ ແລະ 
ຄວາມຕາຍຕາມການເປັນຊະເລີຍ ແລະ ອຳນາດຂອງມານ.” ແລ້ວເພິ່ນສອນວ່າ 
“ໃຫ້ຫລຽວຫາພຣະຜູ້ເປັນກາງຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ອົງນ້ີ ແລະ ໃຫ້ເຊ່ືອຟັງບັນຍັດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງ 
ພຣະອົງ ແລະ ຊ່ືສັດຕ່ໍຄຳຂອງພຣະອົງ ແລະ ເລືອກຊີວິດນິລັນດອນ.”3 
 
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ເມື່ອເຮົາເລືອກເລື່ອງການຄິດການຮູ້ສຶກ ແລະ ການເຮັດ 
ທ່ານກັບຂ້າພະເຈ້ົາກຳລັງເລືອກຊີວິດນິລັນດອນບໍ? 
 
ຫລານພວກເຮົາກຳລັງຮຽນວ່າ ສ່ິງໃດກໍຕາມທ່ີເຂົາເລືອກເຮັດ, ເຂົາກໄໍດ້ເລືອກເອົາຜົນຂອງ
ມັນນຳອີກ. ບໍ່ດົນມາມານີ້ ຫລານສາວອາຍຸສາມປີບໍ່ຍອມກິນເຂ້ົາໃນຄ່ຳຄືນໜຶ່ງ. ແມ່ລາວ 
ອະທິບາຍວ່າ “ເກືອບຮອດເວລາໄປນອນ ຖ້າລູກເລືອກກິນເຂົ້າ ລູກເລືອກກິນກະແລ້ມຄືກັນ. 
ຖ້າລູກເລືອກບໍ່ກິນເຂ້ົາ ລູກເລືອກຈະໄປນອນດຽວນ້ີ ແລະ ບ່ໍກິນກະແລ້ມ.” ຫລານສາວໄດ້
ໄຕ່ຕອງການເລືອກສອງຢ່າງນັ້ນ ແລ້ວໄດ້ເວ້ົາເນັ້ນວ່າ “ລູກຢາກເລືອກຈ່ັງຊ້ີ—ເລືອກຫລ້ິນ 
ແລະ ກິນແຕ່ກະແລ້ມ ແລະ ບ່ໍໄປນອນເລີຍ.” 



ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ພວກເຮົາເຄີຍຫວັງບໍທີ່ຈະສາມາດຫລ້ິນ, ກິນແຕ່ກະແລ້ມ, 
ບໍ່ໄປນອນເລີຍ; ແລະ ມີທາງໃດທ່ີຈະຫລີກຜົນຂອງໂລກຂາດອາຫານ ແລະ ຄວາມ 
ອິດເມ່ືອຍ? 
 
ທີ່ຈິງພວກເຮົາມີການເລືອກນິລັນດອນແຕ່ສອງຢ່າງ ແຕ່ລະຢ່າງມີຜົນນິລັນດອນ: 
ທີ່ເລືອກຕິດຕາມພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ ແລະ ໂດຍການນ້ັນເລືອກຊີວິດ 
ນິລັນດອນນຳພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ ຫລື ເລືອກຈະຕິດຕາມໂລກໄປ ແລະ 
ໂດຍການນັ້ນເລືອກແຍກຕົວຈາກພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຊ່ົວນິລັນດອນ. 
 
ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເລືອກເອົາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຄວາມຊອບທຳ ແລະ ການອັນຕະລາຍ 
ແຫ່ງຄວາມເປັນຂອງໂລກທັງສອງຢ່າງ. ການເດີນໄປຕາມໂລກອາດປະກົດຄືປອດໄພ ເຊ່ັນ
ດຽວກັບການໄປລອຍນ້ຳ “ສົດຊ່ືນ” ຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນ. 
 
ຄ້າຍຄືກັບກະແສທີ່ສາມາດປ່ຽນຊີວິດຄອບຄົວຂ້າພະເຈ້ົານັ້ນ ປະຈຸບັນກໍມີກະແສແຫ່ງຄວາມ
ເປັນຂອງໂລກ, ປັດຊະຍາທີ່ຫລອກລວງ, ຄຳສອນປອມ ແລະ ຄວາມອະທຳທີ່ຄວບຄຸມບ່ໍໄດ້ 
ຊ່ຶງພະຍາຍາມລາກພວກເຮົາໄປ ແລະ ແຍກພວກເຮົາໄປຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຈາກ 
ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ. 
 
ສາດສະດາຜູ້ພະຍາກອນ ແລະ ຜູ້ເປີດເຜີຍທ່ີມີຊີວິດຢູ່ຂອງພວກເຮົາເຫັນ ແລະ ພະຍາຍາມ 
ເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບກະແສແຫ່ງໂລກທີ່ເບ່ິງຄືກັບວ່າບ່ໍເປັນພິດເປັນໄພ ຊ່ຶງອັນຕະລາຍທ່ີ 
ຂູ່ເຂັນຊີວິດພວກເຮົາ. ໂດຍຄວາມຮັກຂອງພວກເພິ່ນ, ພວກເພິ່ນຈ່ຶງໄດ້ເຊ້ືອເຊີນ, ແນະນຳ, 
ແລະ ເຕືອນພວກເຮົາ. ພວກເພິ່ນຮູ້ວ່າຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນຢູ່ນຳການເລືອກ 
ທີ່ຕິດຕາມ (1) ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນພຣະຄຳພີ, ໄຕ່ຕອງ, ແລະ 
ອະທິຖານທຸກວັນ (2) ການນຳພາຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ (3) ຄຳແນະນຳທີ່ 
ພະຍາກອນຂອງພວກເພິ່ນ. ພວກເພິ່ນຮູ້ວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຄວາມສຸກມາ
ເຖິງໂດຍທາງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະ ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ດຳລົງຢູ່ຂອງ 
ພຣະອົງແຕ່ທາງດຽວ. ດັ່ງທີ່ແອວເດີ ດາລິນ ເອັຈ ໂອກ ຫາກໍໄດ້ສອນມານັ້ນ, ພຣະຜູ້ຊ່ອຍ
ໃຫ້ລອດຂອງເຮົາໄດ້ປະກາດວ່າ “ເຮົານ້ີແຫລະເປັນທາງນັ້ນ ເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນຊີວິດ; 
ບໍ່ມີຜູ້ໃດມາເຖິງພຣະບິດາໄດ້ນອກຈາກມາທາງເຮົາ.”4 
 
ໃນລະຫວ່າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທຸກທໍລະມານໃນປະເທດລັດເຊຍ, ທ່ານອະນາໂທລີ 
ແລະ ສະເວັດລະນາ ເຣເຊັດນິຄໍ ໄດ້ເລືອກຄວາມຊອບທຳ ແທນຄວາມເປັນຂອງໂລກ. 
ຫລັງຈາກໄດ້ເຂ້ົາມາໃນສາສນາຈັກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຖືກຂ່ົມເຫັງ. ລາວໄດ້ຖືກຫລົດຕຳແໜ່ງທີ່ 
ໂຮງການ. ໂດຍມີສັດທາເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຄິດວ່າ “ບັດນ້ີມີເວລາຫລາຍກວ່າທ່ີຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ!” 
ຫລາຍເທ່ືອຄົນໄດ້ຂູ່ເຂັນເຂົາເຈ້ົາ ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາຍັງເລືອກດຳລົງຊີວິດຕາມພຣະກິດຕິຄຸນ. 



ແອວເດີ ອະນາໂທລີ ເຣເຊັດນິຄໍ ໄດ້ຖືກເອີ້ນເປັນສາວົກເຈັດສິບຄົນທຳອິດສຳລັບເຂດລັດ
ເຊຍ. ໂດຍທາງການເລືອກຂອງເຂົາເຈ້ົາຄອບຄົວເຣເຊັດນິຄໍ ໄດ້ເລືອກຊີວິດນິລັນດອນ. 
 
ພວກເຮົາທຸກຄົນຜະເຊີນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບການລໍ້ລວງ. ພວກເຮົາ 
ທຸກຄົນເຄີຍເຮັດຜິດ. ບໍ່ເຄີຍຍາກໂພດ ຫລື ໝົດເວລາທ່ີຈະເລືອກສິ່ງຖືກຕ້ອງ. ການກັບໃຈ 
ເປັນການເລືອກຢ່າງໜຶ່ງທ່ີສຳຄັນຫລາຍ. 
 
ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ ເຄີຍສອນວ່າ: 
 
“ຄວາມຜິດນ້ອຍ ແລະ ການຫັນເລັກນ້ອຍໄປຈາກຄຳສອນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ 
ສາມາດນຳເອົາຜົນການອັນເສົ້າໂສກໃນຊີວິດມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້. ດັ່ງນັ້ນສ່ິງສຳຄັນຄື 
ພວກເຮົາຄວນຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົວເອງ ເພື່ອຈະເລືອກເຮັດສ່ິງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມໝ້ັນໃຈ 
ເພື່ອກັບໄປສູ່ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບ່ໍຕ້ອງລໍຖ້າ ຫລື ຫວັງວ່າ ຄວາມຜິດດ່ັງກ່າວ 
ຈະແກ້ໄຂເອງ. 
 
“ເມື່ອເລ່ືອນການແກ້ໄຂໄປດົນນານເທົ່າໃດ ຍ່ິງຕ້ອງໃຊ້ເວລາກັບການປ່ຽນແປງໄປດົນນານເທ່ົາ
ນັ້ນ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາດົນນານເພື່ອກັບຄືນສູ່ເສ້ັນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ—ເຖິງອາດຈະເຖິງຈຸດທີ່ 
ຄວາມພິນາດກຳລັງຈະເກີດຂ້ຶນ.”5 
 
ພາຫຸແຫ່ງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ຍື່ນມາຫາພວກເຮົາທຸກຄົນຕະຫລອດ.6 
ເມື່ອພວກເຮົາກັບໃຈຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ເຕັມທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮັບອະໄພໃຫ້ແກ່ຄວາມຜິດ 
ຂອງເຮົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈະບໍ່ຈ່ືຈຳບາບຂອງພວກເຮົາອີກຕໍ່ໄປ.7 
 
ເມື່ອທ່ານພິຈາລະນາການເລືອກ ແລະ ຜົນຂອງມັນ ທ່ານອາດຈະຖາມຕົວເອງວ່າ: 
 
• ຂ້ອຍກຳລັງຫາການແນະນຳຈາກສະຫວັນບໍ ໂດຍທາງການສຶກສາພຣະຄຳພີ, ໄຕ່ຕອງ, 
ແລະ ອະທິຖານທຸກວັນ ຫລື ຂ້ອຍໄດ້ເລືອກຫຍຸ້ງກັບສ່ິງອ່ືນ ຫລື ບ່ໍສົນເລີຍ ຈ່ຶງບໍ່ເອົາ 
ເວລາໄປສຶກສາຄຳຂອງພຣະຄຣິດ, ໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບມັນ, ແລະ ສົນທະນາກັບພຣະບິດາ 
ເທິງສະຫວັນ? 
 
• ຂ້ອຍກຳລັງເລືອກທີ່ຈະເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງສາດສະດາ, ພຣະເຈ້ົາຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ບໍ ຫລື 
ຂ້ອຍກຳລັງຕິດຕາມທາງຂອງໂລກ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອ່ືນ? 
 
• ຂ້ອຍກຳລັງຫາການແນະນຳຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທຸກມື້ໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເລືອກຄິດ, 
ເລືອກຮູ້ສຶກ, ເລືອກເຮັດບໍ? 
 



• ຂ້ອຍໄດ້ເອື້ອມອອກໄປຊ່ອຍເຫລືອຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ, ຮັບໃຊ້, ແລະ ຊ່ອຍກູ້ ຫລື ຊ່ອຍ
ເຫລືອຄົນອ່ືນບ່ໍ? 
 
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ຮັກແພງ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ ບ່ໍໄດ້ເປັນສິ່ງບັງເອີນ ແຕ່ເປັນມາ 
ຈາກການເລືອກ. ບ່ໍເຄີຍຊ້າເກີນໄປຈະທີ່ເລືອກຊີວິນນິລັນດອນຕິ! 
 
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານວ່າ ຍ້ອນແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະບິດາ 
ເທິງສະຫວັນ ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະສາມາດກາຍເປັນຄົນສົມບູນດີພ້ອມ ໂດຍທາງການ 
ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ ພວກເຮົາສາມາດຢູ່ນຳພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ 
ຊ່ົວນິລັນດອນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຢ່າງເຕັມທີ່. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານເຖິງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ 
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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